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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Türk 
Bulgar 
Dostluğu 

Bulgariatanm altı aeneden 
lıeri intaaile metıul olduğu 
Kırcaali • Mestanlı demİ1'7olu 
ikmal edildi ve birbç ıiin ev
vel merasimle açıldı. Bu hattm 1 
gerek Bulg•riatan ve ıerek u
mum Balkan memleketleri nok 
tai nazanndan ehemmiyeti bü
yüktür. Hat Cenubi Bulgariıta 
tıı battan aşağı katederek, Yu
nan hucıuduna kadar gelip da
yanıyor. Binaenaleyh Bulgariı
tanm, tütün mmtakumdan ge
çiyor dsnektir ki bu kadar e
he:ı:miyetli bir ziraat aahaıırun 
§İmdiye kadar münakale vuıta 
amdan mahrum olması, Cenubi 
Bulgaristınım iktıaadi inkitah
na engel teşkil ediyordu. 

ti 

Ayaspaşa mezarlıflında dOn yapılan keşıf esnasında 

Ayaspaşa mezarlığını 
sabo alanlar arsaları 
geri mi verecekler? 

1 Heyet dün 
Gidemedi 

1 Gümrük 
Tarifeleri 

Heyet gönderilmi
yecek, İf 

Odaya bırakılacak 
Türk Farmakoloğlar Birliii, 

enelki gün yapbğı fevkalade bir 1 
içhınade, yeni kazanç verıriai li.
yihaamnı eczacılara ait maddeleri 
rıin deiittirilmeai için ı....,bbüaat
ta bulunmak üzere Ankara'ya bir 
heyet i:zaıruna karar vermiıtir. 
Seçilen heyet, dün Ankara'ya gi
decekti. Son dakikada, heyetin 
gitmeainden sarfınazar edilmit ve 
bu baptaki teıebhiiaabn Ticaret 
Odaaı va11taaile yapılmaaı mürec
cah ııörülmüttür. 

F armakoloğlar Birliği azaıın· 
dan biri, bu huıuata kendiaile gö
riifen bir muharririmize ıunlan 
aöylemiftir: 

"- Yeni kazanç layiha11, Tica 
ret Odasına gelmiı ve Odaca mü
taleaaınm ili.naile Vekalete iade 
olunmuıtur. Fakat her na11lsa, ec
zacılara ait kıaun için hiç bir mü
talea dermeyan edilmemittir. Şiın 
di, eczacılann noktai nazarlan 

( De,_ • ıneı aalıilcıl• ) 

TadilAt için alAka
darlann 

mütaleası soruldu 

- r 

Sahip ,.e Batmubarriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

U-1 Nqriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

u 
l .Yunanlılarla ikbsadi 

müzakere ilerliyor 
Birçok . devletlerle yapılan 
mukavelelere Yunan itilafı 
da yakında ilave edilecektir 
ihracat vaziyetimiz alınan tedbirlerle 

yeni bir inkipfa gidiyor 
lkbsat Yeki.Jeti ihraç eıyamız 

için yeni mahreçler tedariki için 
yeni ve çok hayırlı teıebbüaler ve 
mukaveleler yapmaktadır. Bu te
tebbüaler neticeainde Polonya ile 
bir takaa mukaveleai yapılmıt. 
Çeklerle anlatılmıf, yeni pazar• 
lar tedarik edilmit n Yunaniatan 
la müepet bir ikbsadi müzake,..... 
ye giriıilmi•tir. 

Aldığımız maliimata nazaran 
memleketimizle Yunanistan ara· 
11nda mahsulat ve ticari qyanm 
mübadeleıi için miizalı:erat ce
reyan etmektedir. 

Fakat hattın beynelmilel 
kıymeti de büyüktür. Çünkü 
Yunan hududuna kadar uzanan 
bu hat eğer Yunan timendifer
lerile iltisak peyda edecek o
lursa, Acialar Denizinden şima
le, Romanyaya doğru kestirme 
bir yol açılmıt olacaktır. Şim
di Yunaniatandan kara yolile 
mesela Bükl'ele gitmek için 
Yugoslavyadan geçen dolam
baçlı bir yol takip etmek la
zımgeliyor, Bulgarların Tuna 
üzerinde bir köprü inşaamdan 
sonra Baltık Denizini Adalar 
Denizine bağlamak iatedikleri 
de anlatılmaktadır. Ve filvaki 
bu, Avrupayı 9imalden cenuba 
doğru kateden ve iki de!llizi biri 
birine bağlayan kısa ve kestir
me bir yol olabilir. 

Yeni ve mühim ipuçları megda- ---·- --
OümrDJı ve inhisarlar 
Vekili Ali Rana Bey 
Aldığnnız malıimata ııazaran 

ııümriik tarifeoi üzerinde hir müd
dettenberi yapılmu> derpİ§ edi
len tadilat etrafında hazırlıklara 
baılanmıtbr. Gümrük idareai her 
kmm üzerinde alikııclar devaire 
müracaatle noktai nazarlarmı ıor
muıtur. Tarifedel<i tadilabn bil
haaaa eaat üzerınde. maddelerin 
aureti tertibi ve ı eıim cibayet •ek 

Yunan mehafilinden çıkan ma• 
hlmata nazaran Yunanlılar Tür
kiyenin ' unaniatana ithalabnm 
,üzde ellioi niebetinde Türkiyeya 
ithalat yapmop öne aünnekteclir 
ler. Hükiimetimiz YUDllD hük\lme
tine mukabil tekliflerini bildirmit
tir. MÜzalı:erat müabet bir netice
ye doiru hayli ilerleınittir. Çak.,._ 
lo .... kya ile da ihraç mallarmuzm 
ba:rılanna, bilhana incir ve fm. 
dıklarmuıa vazedilen takyidabn 
ref'i üzerinde bir ani- yapıl· 
DUJhr. 

Kırcaali - Mestanlı hattı. 
Milletler Cemiyetiuin yardımı 
ile n:uhacirlerin yerl99tirllmesi 
İçin Bulgaristan tarafından 
yapılan iıtikrazlarla İnfa 
edilmiıtir. Hattm İn§umda 
muhacirler istihdam edilciiği 
gibi, komşu memleketlerden 
cekilip giden muhacirlerin mü
him bir kısmı rla bu mmtakada 
sakin bulunci'ııquna göre, iıtik
rl\zlar mahalline aarfedilmit 
demektir. Hem Bulgariatan, 
iktısadi ;ııkirafma yardım ede
cek bir şimendifer hattı kazan· 
ınış olt•yor; hem de Balkan 
memleketleri biribirine daha 
sıkı bir surett<e raptediliyor. 

Şimendifer hattının açılma 
ınerasimi münasebetile Baıve
kil Muşanof Cenaplan ehem
miyetli bir nutuk irat etmitler
dir. Muşanof Cenaı>lan hattın 
heynelmilel ehem'lr.iyetine na
:ı:an dikkati celbettikten sOllra 
Türk - Bulgar münasebatrn
dan bahsetmitlerdir ve Bul
garlarla Türkler arasmdaki 
dostluk münasebetlerini hatır· 
!atarak Ankaraya yaptıklan se
Yahatten mükemmel bir intiba 
ile dönmüş olciuklannı aöyle
ınişlerdir. M. Mutanof bu ve
sile ile Bulgariatandaki Türk
leri ivi vatandas olarak telikki 
ettiğini ele kaydetmiştir. 

M. Mu?nof, iktidara geçti
ği gündenberi, Türkiye ve 
Türkler hakkındaki doatluk hia 
siyatıru bir çok vesilelerle iz
har etmittir. Bulgaristanıo 
lcomşularile münuebetlerini 
takviye etmeğe yardım edecek 
olan bir timendifer hattının a
çılma merasiminde bu dostluğu 
hatırlaması da yerinde idi. 
Türk • Bulgar dO.tluğu harp
sonraaı siyasi dünyamın bir 
an'anesi raline girdi. M. Mu§a
nof ta bu dostluk aiyuetinin 
hararetli mürevviçleri araam
dadır. Geçen sene memleketinıi 
~ ziyaretinin ve aramızda ge
çirdiği günlerin samimi intiba
ları daima hatınmızdadır. 
Türk milleti ve Türk cümhuri
Y'eti hakkındaki son aözleri. 
bu seyahate ait samimi intiba
ların tekrar hafızalarımızda 
c.nlanmasına vesile te,kil etti. 
Türk milletinin de komşu Bul
l:ar milleti hakkında ayni cesa 
tet ile mütehassis olduğunu 
söylemek, herkesçe malum o
lan bir hakikati ifade etmektir. 

na çıkarıldı ve keşif yapıldı 

Heyeti Vekile kararile teşkil 
olunan tahkik heyetineyaph? 

Keşif heyetinin faaliyetin
den ikinci bil- sahne .• 

Ayaapaf& mezarlıtı etrafmda 
yapılan tahkikattan mühim ipuç
lan elde edildiğini dünkü nüsha
mızda yazmıtbk.. Mezarlık meae 
J inin · r\i;ıiine ve timdiye ka
dar ııeçırdığj aafhalara dair taY•· 
nı dikkat bazı malfunat aldık. 

Öğrendiğimize göre Ayaapaf& 
mezarlığının tarihçeai tudur: Ka· 
nuni Süleyman devri vezirlerin
den Ayaapafa iaminde bir zat 
yaıanııfb. Ayaıpafa aılen Arna· 
vuttu. 

Bu zata ianat edilen 933 hicri 
tarihli bir vakfiye sabık Evkaf 
mahkemeai ki.tiplerinden Yunuı 
Ef. tarafından Evkaf mahkemesi 
evrakı meyanında bulunur. Vakfi 
yenin elde edildiği, bu vakfm mü 
tevelliai Kevakibi zadelerden Sa· 
lahattin Molla Beye habet verilir. 

Vakfın arazisini deniz tarafın· 
dan umumi yol Yahudi Sameri 
mülkü ve piyade taifeai kltibi Şa
habettin mülkü ve yol tahdit et• 
mektedir. 

V alıfiyecfeki arsa miktarı 80 ce
riptir. Vakfiyeyi vaktile Rumeli 
kazaıkeri bulunan Mehmet bin 
Aliyülfenarinin tanzim ettiği riva 

(Devamı 6 mcı sahi/ede) 

Tasarruf cemiyetinin astıf1ı beı afişlerden .. . 

Milli Tasarruf haftası 
devam ediyor •• 

Maarif Vekili de dün şayanı 
dikkat bir nutuk sögledi 

Tatl~ müsabakası yarın yapılı. 
yor, bakalım kim kazanacak? \ 

Dün, tasarruf hafta11mn ikinci 1 yeti namına tehrin muhtelif yerle 
günü de ııeçiı ildi. rine asılan büyiik bez afiıler hil· ı' 

a .• ,. '' .._ 'T--- r n,.. ıqmr fi rnn S·7hİ/ede 

Rumeli hanı cinayeti failleri 
Adliyeye verildiler. Bu resim 
katil maznunu Antuvarundır ..• 

Buenos.Ayres 
Telefonla 
Cevap verdi 

Ankarada yapılan 
telefon tecrübeleri 

1• .. • d 1 • .. 1 ~ 
ı uzenn c o a~agı "°' eıune-. .. e .. 

dir. 
Gümrükler vekaleti bir taraf-

- ( Deuanu • uıcı aalıifedc ) 

Gazi Hz. 
Ankaraya gelişinin 

yıldönümü 
tes'it edilecek 

Banun için bir komite 
teşekkül etti 

ANKARA, 13 (Milliyet) -
Gazi Hz. nin Ankaraya ilk ııeliıi· 
nin yıldönümünü kutlulamak için 
t....,kkül eden komiteye yardım i
çin Fırka Vilayet mqkezinde Vi

ANKARA, 12 A.A. - Anka- !i.~e! Heyeti Reiai Rifat ~yin re
ra ile Anupanm .., .. ı.t~•;• ı, · •.;1• ıalıiı altında Ankara meb uılan-
met merkezleri a ' nm, Halken reiainin, Fırka Vila· 
raaında telefo. yet heyeti azalannm Ye o zaman• 
muhaberab tec ki Müdafaai Hukuk azalarile 
rübelerine devar. Gazi Hz. ni k&J"fılayanlarm ittira· 
edilmektedir. kile bir içtima yapılmııtır. içtima 
Şimdiye kada da ozaman Muatafa Kemal ııaaıl 

yapılan bu tec kartdandı iae bu aefer de bplo öy-
rübelerden çal le ka,..ılanma11 ve bilhana köyler 
iyi neticeler alm den, kazalardan milli kıyafetlerle 
Dllfbr. gelecek halkın daveti kararlllpllıf 

Bertin va Ce tır • 
nevr9 ile ııörilfül ----------
düğü vakit ae 
adeta tehir tele 
fonlarından dah• 
vazıh ve dah• 
kuvvetli olaral 
ıelmektedir. B 

Muhtar 
• 
Jntihabab 

tarzdaki m-1ain~ ·-· - - _ •• 1 
te oıaa Ankara telefon ınerke:r.i ·Semt ocaklan· nam-
bugün çok ınühim bir muvaffakı- • ' 
yet elde etmİ.f ve Londra Üzerin- zetlen seçecek 
den ııeçerek kablo ile cenubi A· 
merikada Arjantinin merkezi o
lan Buenoa-Ayrea ile muhabere 
temin eylemittir. 

Ankara otomatik telefon müdü
rü Niyazi Bey, Buenoa-Ayrea'teki 
telefon müdürü ile ayni auretle 
vazıh n daha kuvvetli bir müka
leme yapımftır. 

Telefon idareai bu tarzdaki tec 
rübelerine bir müddet daha de
vam edecektir. 

Maamafih daha ıimdiden Avru 
panm her yeri ile müşterilerin ko
nutmaaı temin olunmuttur. 

Yannkl 

·ıtiyet' 
S t NE Ki 

Ahmet Haşim Beyin çok 
giJze/ bir yaıısr .. 

Muhtar intihabab için hazırlık 
!ar devam etmektedir. 

intihap ıelecek perf"lllbe ırii· 
nü bütün mahallelerde yapılacak
tır. intihap ay sonunda bitmiı o
lacaktır. Fll'ka aemt ocaklan he· 
yeti umumiyeleri toplanarak muh 
tar namıı:etlerini teabit edecekler, 
bundan 10nra, perıembe ııünü İn· 
tihap hakkmı haiz bütün vatan
datlar reylerini iatimal edecekler· 
dir. intihap edilecek yeni muhtar 
lar Vilayetçe taadik edildikten 
sonra sene baımda vazifelerine 
bqlıyacaldardır. 

Notamız 
Yolda! 
Mısır hük\imetine verilecek 

cevabi notamu dün hareket e
cl'en Seyriaefain vapuru ile Ka
hire maslah..tıüzarlığımıza 
gönderilmiıtir. 

Polonya ile üç ay d ... am ede
cek bir takaa muhueleai yapıl· 
DH\hr. Bu ııuretle Polonya ihraç 
etYamızdftn bir çofu- mÜfteri ol 

/Jıtıut Veldll CelAI Beg 

maktadn". 
Diğer taraftan Türk ihracatçı

lan için hemen, hemen yabancı 
kalımt olan Japonya, Hindi.tan 
ve Brezilyada müsait pazarlar 
hulunmuıtur. 

Bir kaçakçı şebekesi 
yakalandı •• 

Meydana çıkarılan büyük bir 
şebekedir, şifreleri bile var 
Gümrük muhafaza tqkilatı büyük bir kaçakçı ıebekesini 

meydana çıkarmııtır. Suriye ve Mıaırdan tehrimize ipekli ve 
kıymetli eşya kaçıran bu ıebeke muhafaza memurlarmm fevka
lade gayret ve meharetile meydana çıkarılmı9tır. Şebekenm 
hayli kalabalık olduğu tesbit edilmittir. Muhafaza timdilik bun
lardan yalnu Recep ve Hasan isminde ikisbi ihtiau mahkeme
ai müddeiumumiliğioe tevdi etmittir. Bu tebekenin aralarında 
husuaf bir arıo tifresi lnıllandıklan anlatılmıt ve mektuplan da 
bulunmuttur. 

Bir yemin ile 93 bin 
lngiliz lirası gitti 

Türk. Fransız Muhtelit Mah.. 
kemesi son 

karan verdi ve tatil yaptı 
Bir yemin ile Tayyare Cemiyetinin alacak 

davası na•ıl kaybedildi? 
Bu devrei meıeiıinj ilana) • 

den Türk • Fraıuıız muhtelit mah· 
kemeainde düa 13 dava baklanda 
karar tefhim eclilmittir. Bunlana 
içinde mühim olanlan Yardır. E.. 
ki Donanma cemiyeti Aupıtin 
Normand ıirketiae harpten evvel 
yeni ııemiler ıamarlamıt ,,. ilk tak 
ait olarak 93 bin lnciliz liraamı 
ıirkete vermiıtl. Bilahare Donan
ma Cemiyeti ilıa edilip hesaplan 
Tayyare cemiyetine devrolumnut 
ve Tayyare Cemiyeti fİrket aley
hine, ya takıitin ııeri verilmeai 
veyahut ııemilerin ~ edilmeai i
çin Fran11z mahkmneıinde bir 
dava açnufb. 

Dün Tayyare Cemiyeti takaitia 
verildiiini nsaikle iopat ed.,.._ 
mit, bunun üzerine mahkeme tir· 
ketin müıneuiline yemin teklif et· 
miftir. Şirket mümeaaili yemin e
dince, mahkeme Tayyare Cemiye
tinin aleyhine karar Yermittir. 

Auııuatin Normand ıirketi tara 

( D•uamı 8 ına •olıilede ) 

10rk-Fransı11 Muht,ıtt 
Hahem Mahkemesi Reisi 

il. ASER 



Tarihi tefrika: 43 HARİCi HABERLER • 

93 felaketleri f#Oil.DAl(i 
• 

ve lgnatief • 

Afgan 
Hadiseleri 

Bismark yeni bir yol gösteri. 
yordu: Şarka doğru! 

Nebi Han niçin 
idam edildi? 

Kabilden ıel- telgraf haberle 
ri, serdar Gulamı Nebi Harım 
idam edildiiin.i ye biraderiGnli.mı 
Ceylani Hanm da teykif edildiji
ni bildırmekte idi. Bu iki kardet, 
memleketimizce maJôm olan tah 
aiyetlerdir.Guli.nu Ceyli.ni maliim. 
olduiu üzere Amannllah zama
nında Afganistanın Ankara sefiri 
idi. Bu meaele hakkında Tempa 
gazeteainde gördüğümüz malüma 
tı naklediyoruz: 

lgnatief, keyfinden ne ya
pacağım bilemiyordu. Zaten 
d:ı.ha Esat Paşanın ikinci sad
razamhğmda artık 1 tief, 
intikam gününün geldiğini gar 
müştü. Sadrazam E t Paşa ile 
serasker Ali Saip Paşa, ikisi 
de asker ikisi de siyasetten 
bihaber idi. Boma valiljğiııcle 
de eene asker ohın De~ Pa
şa -bulunuyordu. Bu askerler, 
sadece saraydan verilen emir 
!eri ukerce bir mertlikle icra 
ec!erlerdi. lgnatief Bosnada, 
Sofyada, Rusçukta, Filibedeki 
kcnsoloslarmı pek iyi seçmişti. 
Rusçuk konsolosu Matinin 81• 

kı bir paniılavit idL Bir ta
raftan Rotnanyalılarla haber
leşerek öte taraftan bütün Şi
mali Bulgaristan Bulgarla
rile temas ederek Rusyaya 
Tuna yolumı açmağa çalışıyor 
du. Filibe konsoloeu bundan 
beterdi: Naydengerof, cenuplu 
bir Bulgardı. Avratalan'lı iken 
daha Kırmı muharebesiooe 
Ruslara cuusluk yapmıf, ya
kalanacağı sırada Rusyaya kaç 
mıştL Böyle bir adamı, ara
dan :ı:aman geçince. fgnatief 
Filibeye konsolos yaphr'mafb. 
Filibe metropolici'i Pe'Dartoe ta 
Naydengerofla gece gündüz 
beraberdi. Böylece Bulgariıtan 
avaklanmağa ha:ı:ır bir haldey
di. 

Bosna tanfı önce danandı: 
Burada -lıuıuıile Hersek hı-
• stiyanlan arasmcla- :rıJlar

dan beri blr fesat ocağı bym
yordu. Ruslar, lslav birlii~i 
namına Heneklileri tahrik edi
yorlardı. Sırp ve Karadağ bey
likleri. Bosll'a - Heraekten o .. 
manlı eli çekilince bu kıt'ayı 
aralannda paylaımafa karar 
vermqlerdi. Onlar ela bu he
vesle uğraşıyorlardı. Dalmaç't'a 
ve Hırvatistan Hırvatlan da 
lılavlık duyguaile Hersek hı
ristiyanlanna yalandılar. A
vusturva. ~saplarını yapmı.
h: 1866 felaketinden artık bl
kınmıt. Almanya Ye ltalya ile 
ittifak ederek orta Avrupada 
yeni bir kuvvet almıttı. Al
manya. İtalya taraflarından 
genitlemesine imkb yoktu. 
Bunun için Biamarok,: Avuıtur 
yalılara yeni bir yol gösteri
yordu: Şarka doğrul. 

Viyana diplomatlan, İfİn 
sonunu pek iyi görüyorlardı: 
Bosna-Hersek Rutyaya p 
çemezdi. Çünkü arayerde Ro
manya ile Srrbistam çiğnemek 
luım gelirdi. Buna <'ıa devlet
ler razı olama:ı:lardı. Sırhutan 
veya Karadağın bu kıt'aya el 
koymasına da Avusturya razı 
değildi. Çünkü o :ı:aman Avus
turyadaki lılay)an tutmak güç 
leteeekti. O halde, Bosna-Her 
sekte o-anlı nühmmun ye
rini tutsa tutsa Avusturya tu
fabilecekti. Hersek, Boeoa. Y o
nipazar, AY111rury. için yeni 
drag nach &ten politökaamm 
ilk adımı olacaktı. Boradan 
Vardi.r vadisine inmek. Sel&
aiğe doğru ilerle_. kolaydı. 

Gortchakof ta Viyananm bu 
hesaplarını cesaretlendirir IJİ· 
biydi. Rus diplomatı, Roman
ya, Bulgaristan, Srrbittan, Ka
radağ, birer müstakil lılaY deY 
leti olduğu halde, Bo.aı Her 
se;tin timdilik Avuıturyaya geç 
mesinde büyük bir zarar gör 
miyordu. Nuıl ki AY111turya
claki fslaYlar İf İ de lfÜDÜD bi
rinde halledilecekti. Çekler, 
Hırvatar, Slovenler. Dıılm~
lar arasında varım Bopsaklar
la Henekliler de bulumun d• 
yordu. Hatti bunlann çoklufu 
Viyana için kuyyetten ziya
de :df olecağmda Gortcha
kof'un ıüpbesi yoktu. 

lgoatief, Petenburgla ha
berleştikten tonra fitile ateş 
vereli: Herseğe gönderdiği ta
limat üzerine Ncvesin'li 160 hı 
riatiyan, koyun vergiıiııin ağır 
lığmdan, :ı:aptiyelerin taarruz
larmdao tikiyet ederek ayak
landılar. O:ı:erlerine :ı:aptiye 
ıel~ine vakit bırakmayarak 
Karadağa geçtiler. 

Karadai Kene:ı:i olan Niko-

la. bunlara yiyecek, içecelı: ver
di. Sonra lgnatiefe telgrafla 
müracaat etti: 

-BiiDlar :ı:ulümden kaça;. 
rak memleketimize sığındılar. 
Şimdi ele bundan dolayı c:e:ı:a 
ıöreceklerindm koricuyorl&r • 
Bunlan uzun müddet beslemek 
Karadaim bütçesine ağır ge
lir. De.Jetten ~inat alına
rak bir ayak evl'!I memleketle
rine avdeteri çaresinin bulun
ması lizımdır. 

Dedi. 
lgnatief, sadrazam E~at Pa

tanın iti pek kuYVetli tutamı
yacağmı anlayınca, doğru sa
raya gitti; huzura girdi. Padi
şaha telgrafı okudu. Kan dö
külmeksi:ı:in firarilerin aflarile 
memleketlerine iadesine, dilek
lerinin Rusya Ye diğer Avrupa 
büyük d'evletleri koDM>losları 
vasıtaaile sorulmasına bir ira
de aldı. Bu irade ile Bosnadak1 
koınaoloalar, Osmanlı hükUme
tile ayaklanmıt tebeaaı arasın
da mutavassıt rolünü almq olu 
yorlardı. 

Abdülazrz ne yaptığının 
farkında bile değ ildi. Bunu 
kendisine anlatacak kimse de 
yoktu. Çünkü sadru.am <la bu
nun neticelerini tabırin edemi
yecek kadar siyasetten haber
sizdi.. 

( Deuamı &ıar) ----------
Kaysere 
Suikast mı? 

Eli bıçaklı bir adam 
yakalandı 

AMSTERDAM, 13. A. A. - Hii
•İyeti henüz tayin edilemeyen, bir 
revolveri& Ye iri pıçalda müaellih 
bir tabu Doora'da aabılr Kayaeria i
~ ın™k iaterbe hizmet 
çiler tarafından yak•lanmııtır. 

Merkmn polise teslim edilmittir. 
OOORN, 13. A. A. - Doorn ta· 

tosunda yakala- tahoın hüviyeti 
hakkında yapılan tahkikatta kendi
.UU. foueckw iNDiade olduiu Ye 

aalen Doom ailaliainden oldu.fu an
la4dmııtır. 3ı yaşında olaa bu adam 
akli mu• xi hozol-·t olan bir 
basta tesirini yapmaktadrr. lstiçvalx 
es-smda Hitler tarafmdan yımlmıı 
bir mektubu sab-k Kaysere tevdi et
mek iateclijUıi söylemittir. Merkam, 
tduu Alman hududuna sevkedil
miştir. 

Sovyetler 
Çiole barışblar 

Münasebat yeniden 
ia e ediliyor 

CENEVRE, 13. A. A. - Haliha
anla Ceoenede bulunmakta olan 
M. LitTinoff,. mileder cemiyeti nez 
dindeki Çin maralılı.uı M. Yen' e bir 
melmıp ıöaderecek Sovyet hüküme 
tinin Çia c:ümhuriyeti hükıimeti ile. 
dipl-1 ,.. ... naolosluk n-imıeeba. 
tınr iadeten teeuüı elmİf teliklci et
mekte olduiwıu bildinnôttir. 

CENEVRE, ı3. A. A. - M. Llt
-rinoff, loirb§ •""""- beri ia.kitaa 
uğTanuf olan Çin-Ras miinaselıatmc 
iadeten tesisi halıkr.nda matbuat mü
a ··illerine mıiitewıw11Wn izahat Yer
miıtir. Mümaileyh demiıtir ki: 

•• Rus milleti, Çin milletine ve o-
11un nwn!eketinia iatiklilini malıafa 
a .e lıendioi ' ipn hukuk aıüaa .. tı 
talep etmek için aarfetmektıı olduğu 
mesaiye kart• lıüyük lıir teveccüh 
beslemektedir. 

So..,.et Ruaya, Çini haricen mem· 
leket muabedelerinclen Ye sarlık em-

1• • • Çi .. __ _._ k 
pet"J• ııonıHn•-m ~ opar-

"Gulimı Nebi Hanm idamı e 
biraderi Ceyli.ni Han ile bütün 
aile efradının tevkifi Şarki ve Ce 
nubi Afıanistaadaki kabileler a
rasında galeyan uyandmnıtbr· 
Büyük bir aileye darbe indirilmit
tira Ve bu aile efradının ve taraf. 
tarlarmm bana aa.ıl mukabele e
decekleri malônı değildir. 
Guli.mı Nebi Han, Emir Abdur

rahman zamanında Sipehaali.r o
lan Serdar Guli.mı Haydar Hanm 
oğlu idi. lngiliz tairi Kiplinır de 
.,_ .. terinin birinde Haydar Han
dan bahsetmiştir. Kendisi Afga.nis 
tanda büyük mevki sahibi olan 
Yusuf Tray ailesine menauptur. 
Bir çok kabail taraftarlan arum
da bulunuyordu ve bilba- ee. 
nupta vaziyetleri kuYvetli idi. 

Amanullah Harun hükümdarlı· 
ğı zamanmda Guliuru Nebi. Gulimı 
Ceylini, c .. ıli.mı Sadık •e Abdüla
ziz çolıı: itibarda idiler ve yiiluek 
me.ı.iler itıal ediyorlardı. Şimdi
ki kral olan Serdar Nadir Şahm 
da rakibi addediliyorlardı. 1928 
de ihtili.I çıkbğı zaman G..W. 
Nebi Han Moakovada sefir idi. 
Derhal hududa koftu. Ve Sovyet 
hükümetiıün de muYafakatile beş 
bin Ozbek ve Türkmen aal<eri top 
ladı. ı929 mayısında hududu ge
çerek Amanullahın dütmanı Baha 
Sako ile çarpı,tı. fakat Amanul· 
lah firar ettikten sonra Gulimı 
Nebi Han da Ruııyaya avdet etti 
ve uk ... lerini dağıttı. Gulimı Ne
hinin Iııırdqi Gulamı Sadık, sabtk 
Kral Amanullahın Avrupa seyaha 
tinde krala refakat etm<?kte idi. 
Gulimı Nebi ahiren Ki.bil& avdet 
elmİftİ. Afıan hükômeti, Nebi 
Haam bir takım kabileleri ayak
land1rarak Amanullah Hanı tek
rar tahta iade etmek için bazı te
şebbüslerinden haberdar oldu. Ve 
bazı mektuplar ele geçti. Bunun 
üzerine darbe indirildi. Meclis 
toplandı. Nebi Han muhakeme e· 
dildi ve kurtuna dizildi. Rusyadan 
avdet eden Ceyli.ni Han tevkif e
dildi. Gulimı Sadık Han ela Ber
lindeki sefaretten azlcdilmittir. 

Bu maruf aileye darbe indir
mekle Emir Abdurrahmanm göz
de olanlanna kartı harekete ıeç
mi, bulunuyor. 

Muahedeler 
Değiştirilmeli 

Hukuk birliğinden 
•onra aıra 

muahedelere geldi 
VIY ANA, ı3. A. A. - Almany• 

nın hukuk müaavatının kabul edi),_ 

si ..-eleai haklcmda bir takım nıii
taleat yôrütmelde olan pzeteler. 
töYle diyorlar: - Bu, Venaillea, 
Saint Germain, Tna- nıııabeclena 
melwinin murura zamana airaz-· 
11 demektir. Ba muabedeleriu yeni.
den teflrikinin bir mukacldiznidir!• 

İngiliz..İran 
ihtilafı 
iki devletin arası 

büsbütün 
açılacak mı? 

VIY ANA, 13. AA, - Petrol me
aeleaiaden dolayı lnıiltere ile Iran 
arasmda çıkan ihtilaf, Avusturya ıa 
atelerinin nazan dikkatini c:elbet
mektedir. Bazz ıazetelere .-öre eier 
Iran hükômeti petroller hakkmdalı:i 
nmmnameler lngilterece yapılma
.. arzu olunan taıfili.tı kabul etmiye 
c:elı olana bu imtinanclaa fevkalade 
vahim neticeler doğması ve bilhassa 
eski lngiliz-.lnuı husumetinin telaar 
uyanmım ilatimali nrdır. mıı oldufa lıir talom imtiyulardan 

kurtamutltr. Çin ile Ruıya münua
lıatmın yeniden teeaRisünün diğer 
rnemkketler münaaelıab üzerinde Hindenburg, Mecli• 
hiçbir tesiri olamaz. Bmm siyaseti- reı"sı"nı" kabul ettı" 
mizin rehberi umumi sulha ınenlaa-
tidir. BERLIN, 13. A. A - Reisicüm-

TOKIO, 13. A. A. - Hükümet bur mar"f&I Hindenburg, M. Von 
n.amn. iduei kelim edmı bir zat, Schleicher hazır olduğu halde dün 
Çiia-Rus mi-•lıatmm iadeten tees R.ayİıtağ reisi M. Goering ile Prus
süs etmq olmasınm Japonyaca büs-- ya diyeti reisi M. Kerrl'i kabGI et
nii telikki eıılilmemi4 olduğunu '- miştir. 
,..... etmif ft cihanm sulhunu ihli.I e Müli.kat, Almanya ve Prusya ara
den unsarlann elbirliii etmetke ol- aındaki münaselıat ile Prusyada par 
dııklamu İli.Ye eylemittir. limento -- müstenit bir hiiloi-

Japonya "'1 ı...,,etter aleybincle a- met tqkili meael•i hakkında c«yan 
çaldan açıia ~ alacakbr. . ctmi,tir. 

Fransa şartsız para 
vermek istemiyor 

• 
lngilizler Amerikan notasına 
kısa bir cevap daha verecekler 

Son tediye mi? 
PAR1S. 13. A. A. - Havas ajan. n saat IS le meclise tevdi eclilecek 

-Mit: · te lıugünkü tarihi mii olan cnalıi notum metni 9uclar: 
zakerede hazır bulunmak ic;in kotap ı - HükWrıet Amerika tarafından 
gelmiı olan lıüyiik giinlen '- bir gönderilen ye "borçlar meoelesini 
aamiin kütlesi vardı ı. Borçlara ait yeniden tetkiki baklandaki bütün 
müzaket"clere aaat ıs te bafladL Ve mutalebatmın tetkik edileceğini ve 
rilen bir taknn tekliflft'fa n mecli- bu mutaleboıtm ıerek Alına.,. kong· 
sin kabul etmiş olduğu karar sureti- resi Ye gerek Almanya tarafından 
nin müzakeresine giriıilmeden evvel naza.., itibare alınacağım "natik o
hiiluimetin iubatı diuleamiıtir. M. lan 8 kanun...,,,,.el taribli oobulııa 
Herriot, borçlar meselesini afaki bir ah:a maliimat eder. 
surette izalıı etmi,tir. Mümaileyh, 2 - HükUmet biımdice Hoo..er 
Amerikanın büyük harp esnasında moratoriumu ile tamirat ruuDI altm
vuku bulan müıbhaleaini Ye harbe da yapıla gelmekte olan tecliyatm 
i~ tirıokini tebcilen birkaç söz söyle- ' tatilini intaç eden Ye bu ..-atoriu
mİJ ve mütarekeden beri Amerika mun neticesi bulunan miaaldann 
il~ mevcut ol"n sni tefebhüml'!rin tevlit etmiş olduğu hukuki ve fili 
V ttr.ailles muahedenacmsini ikmal vaziyet ile pyri kabili telif bulu
<'tmesi ve lngiltue ile Amerika la· nan rejimi yeniden tetkik etmeğe 
rafından imza edilmesi tazım gelen matuf nıii:rakerata hemen ~laıul
emniyet misakının itibar ve meriyet masını talep eder. 
ten sakit o·!maıu hadisesi ile izah et- 3 - Fransa hükumeti, ıs kamına 
miştir. Bundan ba~ka Amerika, evvel ı932 de ı9,26ı,432 dolar tedi
milleder ceıniyttİne görmemiştir. Bi ye ede<:ektir. HiikUmet, yapdacalı: 
dayetteki müşküllerin muahhar va- yeni itiliifta bu tediyatan hesaba da· 
kayi üzerinde tesirleri görülmüş- bil edilmesini istiyecektir. 
tür. Borçlar ile tahdidi tedihat ara· " - Hükümet, Amerika hükôme
aındı. bir irtibat mevcut olduğundan tine, moratoriumun ihdas ctmit ol
bahsedilmckte olduğu fU sırada bü- duğu vaziyet devam ettikçe ve bey
tün bu hatıraları, hadisatı zorlamak- nclmilel borçlar hakkında yeni bir 
aızın, Amerikanın yüksek nıhlu ve itilif meydana ıetirilmedikçe fr..,. 
heqeyi doğru gören insanlarına ha- sanın ıerek filen ve ıerek bukakea 
tulatınak hakkımdır. anc.ık tıunirat namile tediyat yapıl. 

Amerikan mutalıassuı tarafından ması ouretile muhik görülebilecek o 
vücuda getirilmiş olan Young pli- laa bir rejimin yüküne badema ta
nının tamirat ile borçlar aruında hammül edcmiveceğini bildirir. 
bir rabıta tesis elmeket olduiu mü· l il t • · ·· d d · · • 
Mkaşa götünncz bir bakikattır." ng ere nın yon er ıgı 

Sosyalisler müst.,.na olmak üzere yeni nota 
biitiin meclis taJ-a!ınclan fiddetle al: LONDRA, 13. A. A. _ lngilte-
kıt~ M. Hernot, b~r . m~eleyı re hi:kümeti tarafından Amerikaya 
yemd~. orta:ra atan • bad:senın M. gondenlea •e Vashingtondaki lngi
Hoover ın mudahalesı oldugunu teb- fu sefiri vasıta•İlc Amerikan bükô
yin .e!"'iştir. Esasen M H"':'"iot'nun metine tebliğ edilen yeni notada IS 
~eldifi, fransarun talep ~·.oldu- Kanunuevvel taksitinin ödeneceği 
gu .~"'!'toryoma ~ hiçbir ııııok- teyit edilmi,tir. Bu notada lngiliz 
tayı ihtiva etmmıelrteclir. H.,.,..,.. bükimMıtiqjo son notaaındaki maksa 
ınoıatoryomu, fransaya ı6,500,000 cim u; IOniıınuevvel laksiti hakkm-
lngiltereye 9.700.000, Belçika~ dalci kendi .aziyetini açıktan açığa 
2.400.000 ve ltalyaya ı,soo,000 li- ula-lrtan ve mezkôr taksite ait 
raya mal ~lmuıtur: • . tediyatı yapmıığa ne gibi ahval ve 

M. Hem~ denıiıür ki:. Bu mo- 1ft11it içinde karar verdiiini iz&h et 
ratoryom biae herkesten zıyade ha- mekten ibaret olduğuna kaydeyle
halıya malolmuflur. Zira alacaklı il mek arzusunda olduğu beyan edil
fnttmlZI da bu auretle kaybebni9 ol- mittir. 
duk .. ~n.n~'.I bıt-l.~ ı:ransa Alınan PARIS, ı3. A A. - fııgilterenin 
~ed111nın Ulahı ıçın bir takım feda- Amerikaya gönıferdiği yeni notanın 
k.arlıklarda bulunmuştur. M._ Her- muhteviyatı, saat 8 de M. Herriot'ya 
not, fraıuaıım yapmq oldugu fe- da bildirilmittir Yeni notada evvel
daki.rlıl<lann mu~e. gönnemiı ol- ki lngiliz notas;.,.n havi olduğu ib
masını protesto elmlflir. tirazi lrayitler olduğu gibi tekrar ..., 

M. Herriot, Ameriloı .e lngilten ipka edilmiıtir. 
ile yapılan müzakereler hakkında i-
zahat vermiştir. Hatip d-qtir ki: Son tediye m !? 
lncilterenin itti~u . etmit '!'daiu HEVYORK, 13. A. A. - Kongre 
hatb hnreket, bir mısal teşkil ede- izasmdan birçoğu, 15 KanunueTYel 
cek ;ckildedir. Zira, lngiltere İste- de yapılacak tediyatın pek ciddi bir 
~İş olsaydı ke~.dis"!e ~ı huııusi takım mü;küllcr tevlit edeceğini öf
bır muamel? goste~""."ıru pek ko- reuerelı: hayrete düçar olmuılardır. 
laylrkla t"'!"n edebilirdi. Bu zevat, ha müıküllerin Amerika-

M. Hernot bur&n -~ _f1'llDA- da da tıisaeclileceiine dair olan kuv
nın vaziyetini izah eylemıştir. Teli- vetl· ctelillerin tesiri albnda kaln.ğa 
fi beyin esasına müıtenit bir hal su- ba bmııtar.ıır. ıs Kanunuevırelc\e 
r~ .b~~k hal~ıazırda ?1'"1"'"" gi- ya~dacak tediyatın ıon tediye olaca 
bi gorurım<?ktedır. Kayıt ve tartsrz ima dair olan kanaat ıitgide kuv
tediyatta bulanm~ İ~e bbul e~ vet keabetmektedir. 
bilecek birıey değildir. M. Hernot, 

Araları 
Bulunacak mı? 

19 lar bir komite 
•eçtiler, bir 

metin aranacak 
CENEVRE, 13. A A. - Fe.b

licle büyük meclis t.arafmdan Çin i
le Japonyayi azlqbmıak İçin ıiriti
lecek t"!elıbiiııe müteellilr bir karar 
sureti ibzarnıa memur edilmit olan 
ı9 lar komitesi, Brüksel'e gida. M. 
Hymam'm yerine kaim olmut olan 
M. Carton de Viart'm riyasetinde 
Ye hııauai celııe halinde top.._br. 

Fırka grupunda içtima 
ANKARA, 13 (Milliyet) - Fuka grupu idare heyeti öğle

den sonra toplanarak içtimalarda verilen takrirleri, teklifleri tas 
oif etmiftir. Teklifler arasmda hayvan vergisi nisbetinin fazla
lığı. verginin yeni bir usule raptı lüzumu da vardır. Umumhin&
lerin sıkı kontrola tabi tutulmaları şartile açılması, Matbuat Ka 
nununuo idari salahiyetler kısmının ilgası da bu meyandadır. 
Bu son teklif ıabık Adliye Vekili Mahmut Eıat Bey tarafmda!ll 
yapdmıtbr. Yann teklifler tasnif olunmu, olduğu halde Fırka 
grupuoda olamarat.: bir karara bağlanacak ve neşrolunacaktır. 

Muhtelit encümenin mazbatası 
A KARA 13 (Milliyet) - Muhtelit encümenin mazbatası 

perıembe gün Mecliste müzakere edilecektir. 

Meclis Reisi geliyor 
ANKARA. 13 (Milliyet) - Meclis Reisi KP.zım Paşanın diş 

lerini tedaYi için perfembeye lstanbula gitmesi muhtemeldir. 

Oktruva reseni hakkında Bele
diyelere bir tamim gönderildi 

ANKARA 13 ( Milliyet) Dahiliye Vekiıo 
leti vilayetlere oktruva haldwıC.a mühim bir 
tamim gönderdi. Tamimde herhangi bir belediye sınırı içindeki 
etYa ve mensucat Ye mamulatın korunması için komşu belediye 
smm içiıntle yapılan ve ha:ı:ırlanan onlara benzer maddelerin ve 
bilhassa un, et ve bu gibi her ıınıf hark için zaruri irtiyaçlan kaT 
tdayan gıda maddelerinin sımr içine sokulurken Üzerlerine fa:ı:la 
oktruva konulmasını dojru gösterecek mahiyette , mir.ada ka
nuni bir salahiyet ol.ımuiığı tebarüz ettirilmektedir. Tam imdeki 
sarahate göre oktruva bir koruma vergisi değil, belediye vergi
leri arasmda bir kalem geliridir ve binaenaleyh bazı vilayetlerin 
yaptığı gibi belediye sınırlarını kara gümrükleri haline sokarak 
kolllfu tehir ve kasabalar arasında ikilik, ayrılık doğurabilecek 
önıekler ortaya koymak. doğru hareket değildir. Veki.let tami
minin sonunda bu gibi menfi neticeler verdiğini bir hatıra ola
rak işaret etmekte, oktruYa tarifelerinde reıim nisbetlerinde ya
pılacak deiitikliklerin bu noktadan gö:ı:den geçirilmesini belecfi.. 
ye azaları ile rei.;lerinden umumi meclis ve idare amirerinden te
meımi etmektedir. 

Kaçak eşya satışı heyeti 
ANKARA, 13 (Milliyet) - Kaçak eşya satıtında ba:ı:ır 

bulunacak azaya ve ehli hibreye ücret verilebilmesi için gümrük 
ve inhisarlar bütçesine bir ibare ilavesine dair liyiha Mecliae 
ıledi. 

Askeri mühendislere ücret 
ANKARA, 13 (Milliyet) - Askeri mühendislik, askerf 

fen ıremuru unvamn.t kazanmıt olanlara atağıd·a gösterildiii 
mikclarda maaılanndan bqka aynca ücret olarak mütehassıs 
tahsisatı verilmesi hakkmd• hükUmet Meclise layiha verdi. A..
kert mühendislere mutlanrun yüzde 25 ita elliıi, askeri fen m&
mmlarma yü:ı:de on ila yirmisi nisbetinde ücret verilecektir. 

Tahsisatın a:ı:ami miktan anıcak cfoktora yapanlara verile
c:elrtir. Askeri mühendislerin yü:ı:de nisbetleri onar onar, fetı 
memurlannm beter beter. ukeri fabrikalar müdürlilğünün tek
lifi Müdfaa Vekili ile Büyük Erkinı Harbiye Reisliğinin mütl& 
reken muvafakatleri ile arttınlacaktır. Bu tabıiaat en az iki ıene 
geçmedikçe arttrrılamıyacaktır. 

Yaylakıye resmi alınmıgacak 
ANKARA. 13 (Milliyet) - Hükfunet Meclisten orman oi

:ı:amnamesinio on altıncı maddesi mucibince alrııacak yaylakiye 
resminb ilgaıma ~air kanunun tefsirini ist-emiftir. 

20 İtalyan .tayyaresi 
Amerikaya gidecek 

BERLIN, ıı A. A - ltalyan 
hava itleri nazın jeneral Balbo,Ber
lindeki ltalyan eefarethanesinde Al· 
man tayyattci Yon Gronau ile ıörüt 

Cenevreden 
Birşey 
Çıkmazsa 

müttür. Bn görüşme esnasmdoı jene • 
ral Balbo, von Gronau'm yaptığı 1 . BER1:1N. 13. A A. - Y ~ '!""" 
dnrii1em seyahati eanumda A- bir mahiyette bulunan ..., hükôın&-
ribya doiru giderken talı:ip ettiii tia fikrine ten:iiman olan bir nota.b• 
timal ha... yolu üzerinde elde etti- lnık tnÜsafttmın kabul ve tnlimiD
ti tecrübeler L.aldanda malümat al- clea eonra tahdidi teslılıat koaf.....,. 
mııtır. Jenaral Balbo, 1933 illdıaha- u alıamete llfradıiı takdirde Aım.rı 
nnda 20 ltal:yan deniz tayy-UW. yanın vaziyeti ne olacağını tasrih -
Amerikaya cloinı yapmalan muta-

• • ha --·'"--•tan . mekted"ır. ....... DÇUf IÇln maı..,_. U• 
tifade etmek etrnelindedir. Bu aotada, bu vaziyetin Lausanıı• 

mur ebnittia-. Milletler cemiyeti bü
yük meclisinin hafta nihayetinde ic; 
tima etmesi muhtemel ıöriilmekte
dir. 

Bir 11.omlte seçildi 

itilifmclan mütevellit vaziyete mii· 
mıuil olacağı beyan edilmektedir· 
Akamet takdirinde Veraailles mua
bedepameai tekrar maiyet mevldi
ne konnlnuyacak, yalnız Almanya ı. 
mamen serbest kalacaktır. 

kayit ,,.. ıartıız tediye etmek veya 
katiyen tediyatta bulanmamak f!k
larmdan ikisini de reddetmiıtir. 
f ranııarun daimi menfaati, harici 
menfaati imzasma riayet etmesini a
mirdir. Binaenaleyh hükômet, hallı 
arauacla ,,. bilhassa ..ı.:k muharip
ler aıamıda husule gelen aluülimeJ 
ve infiale, bu infiali bizzat kendioi 
de hiuetmelde benıber , ıöfiis p. 
reecktir. filbai™r• Fnna hiçbir ka 
rar itblaaz edemiyecek vaziyette ı... 
lunan Amerika reİ•icüıiıhuru ile A
merika lı.ongresi karşıınnıla bulanıı
yor. Tecliyattan imtinam Arnerilıada 
huaule ıetiııec:eii akisleri deTı>it et
md< lazım gelcliii gibi Fransamıı 
bütün oiyaaeti büyük lngı11:z milleti 
ile münakit itinmt ibıalına istinat e
mel<e olduğu sırada 1 ngiltereden ay
rıbıanm önüne geçmek te İcap &

der. l'rnnsa, mukavelelelere riayet 
mefhumunun ortadan kaldmlmasma 
müsaade edemez. Hükômet, bazı ih
lunırıak arzusundadır. Fakat bunla
nn ne olduğunu söyliyemez. Hükıi
met evvela encümenlerde izahat •• 
recektir. Bütün meclis M. Heniot'. 
tirazi kayit ve tartlarla tediyatta bu 
yu alkışlamlJbr. M. Herriot'nun j.. 
zahatırun sonunda meclis, borçlar 
hakkındaki müzakereleri, lıaıvekilin 
encii-nlere izahat •erebilmeoi için 
bugiir saat ıs e tehir etmitti 

Komite, Çin murahhau M. Y ~·~ CENEVRE, 13. A. A. - Çin ile 
notaamdan ôzı mal.:m.t etmqtir. JeponyaDJD araamı bulmak için ya
Münmileylı, lıu aotasmda ~ bir pdacalı: lefebbüslere müteallik karar 
karar sureti tanVmi, bir vadenrn im.- ıuretiai tanzime nwwwm edilmiı o
t'i aarette tealıiti - raporun Dlllfrİ lan 19 lar komitesi, bcuusi bir celse 
buaaslannda iarar etmektedir. Mü- halinde toplalMf!•flır. Ba komite, Si• 
maileyh diyor ki: Büyük ..-liain 6 John Simon, M. Madariqa, M.Mas
Kinunuenoel tarihli içtinıamda bo- aicli, M. Max Huhw ,.. M. Benea'. 
yan etmİJ olduğum veçhile hülriime- den mürekkep olan tenit komitesi
•:- bildiri!" - esaslar dairesinde bir -.. - ni ,pek müılriil olan telif"alıeyia -e 

Büro toplandı 
CENEVREE, ı3. A. A. - Sili.b

lan bıralmıa konferanu bürosu, ..
bahleyin M. Hendenon'un riyaseti# 
ele huaui bir içtima !"BJllDlfbr. Bii· 
ro, bu toplantısında -.mi komi•· 
yonun yamı yapacajı içtimaa .;ı 
hazırlddarla metıul olmuıtur. sil· 
ro, seçen f.a:Ar ıünü 6 de.let ıt>İİ
meui1leri araıımda bnrfattırıbp t9I' 
zim edilen beyannameyi senet ilıl 
baz ebneaini u_,i komia:ro- t ... 
lif edecektir. Enciimenler de dinledi 

PARIS, 13. A. A. - Birarada 
toplallDlll olan meb'usan meclisi ha
riciye ve maliye encümenleri M. 
Herriot ile M. Germain Martin'i 
dinlemi,tir. Her iki nazır, ahiren ln
giltere hükômeti ile yapılm<t olan 
müzakereler hakkında izahat ver
mişlerıfir. lngiltere bülaimetinin ya
rın sabah ıs KinunueYVel taksiti
nin tediyesi lehinde karar venneai 
muhtemeldir. 

Fransa 'nın kogdutlu ıart 
PARIS, 13 .A. A. - Fransa hiilai 

meti tarafından An...bya venlen 

uzlapnayi lııabule müt_,;lılir. Fa- lesi baldanda ileride iaa edilecek 
kat, Japonya kendi, miimeniliıoinjn_ miizakl!l1lta - tetkil ecleeelıt bir 
beyanatından pek güzel anlaşılan i- metin ihzarına memur etmittir. Bu 
tilafgirizliğinden vazgeçmedifi ~ metin evveli ı9 lar komiteeine ye 
dirde bu uzlatma ümniyesinin ta- müteakiben hafta aomma doiru top 
haklruk etmesine imkin yoktur. Ko !anması muhtemel olan fevlıali.de 
mite, pek müşkül olan telifibeyin le mediee t.,.di edilecektir. 
tebbüsiinün usulü baklanda müza-
kerelerde bulunmaftur. Bu tetebbüs, TOKIO, 13. A A. - Japon hü
pek müıküldür. Zira, esas hakkında kilmeti nezdinde lncilterenin ,.apb 
bir büküm ttrilmesine mani olduğu ğı dostane vesafet ııeımnrsİz kal
gibi bazı prensiplerin muhafaza et- mqbr. 
mesi de icap etmektedir. Nihayet lıo- TOKIO, ı3. A. A. - Nazırlar 
mite, Sir John Simon, M. Madaria- m<ıclisinin bir içtimamdan eonra bü
ıa, M. Musigli, M. Huber ve M. l<ümet, Cenen-edeki murahhas be
Benea'den mürekkep bir tesvit komi yetine bazı talimat göndermiıtir. Bu 
teel ricücla ıetirmit ve bu komiteyi talimatta Japon muralıbaa heyetinin 
müstakbel müzakereler.. e1BI olacak uzlaıma komisyonuna ittiraktea im 
lıir metni eüratle bamrlan.ia -. , tina etm.i loildirilmiftir. 

Büro, ıe1ec:ek içti_,n 23 l<A"" 
nusanide yapdmumı ve umumi ~ 
-doı op!""'nU1l~ ot '°'? umao.<s!"' 
1anmaanu -'ifa karar ftl'IDiıtİı'· 

Bir tayyare düştii 
SOURABA Y, ıı A. A. - er~ 

lemenk Hindistan'•) - Havaya yiiJ. 
eeleceği ıırada tayyareci Haııa'in ta> 
yareaİ, bir hendefe düterel< pare<• 
larunqbr. TayJas eıWıi iki ta,.,..... 
•e bİt"!f>1' oı-autbr. 
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Yunanistan tütün işleri tedbirler alı üzerinde • 
yenı Ol 

Ekonomi 

Yunan hükômeti reka 
betin önüne geçecek? 
Fiatlarda ve bazı rüsum üze. 

rinde tenzilat yapılacak 
Yunım hükfuneti tütünden 

almakta olduğu muhtelif resim 
lerin tenzili lüzumunu gördü
ğünden bu hususta telkikata 
giritmittir. Yunanistanda tü
tünden alman muhtelif resimle 
rin fazlalığı ötedenberi ali.ka
darlal'ID tiki.yetini mucip ol
makta yoe bu rakip memleket
lerle rekabet edilememesinde 
baılıca i.mil teli.kici edilmekte
dir. Yapılan bir çok tetebbüa
ler timdiye kadar müspet bir 
netice vermemiıtir. Bazdan iııe 
verginin azaltılmayacağı fikrin 
dedirler. Çünkü Yunanistanda 
tütündoo alman bu resim ame
lelere ve muhtelif hayır cemiyet 
!erine taksim edildiğinden hoş 
ııutauzluğu celbetmeden bu iti 
Yapmak güç addedilmektedir. 

İncir ve üzüm 
ihracabmız 

İzmir Ticaret ve Sanayi oda
'mın üzüm ve incirlerimizin 
ticari vaziyeti ve ihracatına da
ir tanzim eylediğ br rapora n..,. 
Zııran, mevsim iptiduından 11-
12-932 tarihme kadar lzmir 
borsasında 42.644.896 kilo Ü· 

2:Üm satılnıııtır. Mevsim İptida 
•ından 3-12-932 torihine k.... 
dar lzmir limanından yabancı 
ınemleketlere sevkolunan ü
~ mikdan tudur: 43.523.082 
kilodur. Ayrıca mevsim iptida
•ından 11-12-932 tarihine ka 
dar İzmir borsumda 14566816 
!cilo incir satılmı,tır ve mevsim 
lptidumdan 3-12-932 tarihine 
kadar yaba'llCJ memleketlere 
22. 127.615 kilo incir sevkolun
llı.Uftur. 

Sablmamıı gazete
lere talip 

Ticaret odasına Kalkütadan 
lıir müessese grupu bir müraca 
'tta bulımmuştur. Bu müe~ 
te T ürkiyede satılmaıır.11 çok 
ıı:ıızete bulun&uğunu ümit etti
ğini yazdıktan aonra ne kadar 
Çok oluna olsun bu eski gaze
telerin hepsini almağa talip ol
ttı aktadır. 

Belediye soruyor 
Belediye vergi ve ~imleri 
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kanununun 31 ve 38 inci mad
delerine iıtinacien yapılacak 
duhuliye nizamnamesi içrn bele 
diye, yerli ve ecnebi qyasınm 
ııe kadar müddet zarfında sev
kinin teamül iktizası olduğunu 
Ticaret odasından ~rmakta
dır. 

Bir anlaıma yapıldı 
Aldığımız malfunata naza

ran gümriikte mallan bulunan 
bir kısım kahve tacirlerile lktı
aat Veki.letile evvelce mukave
le yapmıı ol- Mandiano mües 
ıesesi arasında bir anlatma vu 
kubulmuttur, Mandiano bu ta
cirlerin kahvelerini ithal için 
malları mukabili Türk malı it
halini bir komisyon almak su
reti,le kabul etmektedir. 

Süngerlerimiz 
lngiltere&en bir müessese 

Ticaret odasına müracaatla 
T~ aüngerlerinden mubayaat 
ta bulunacağını bildirmiştir. 
Oda bunu alakadarlara bildir -
miştir. 

Yunanistana 
ihracı 

mısır 

Yunanlılarm ihtiyaç nisbe
t'inde reıimsiz buğday ithal e
deceği hakkında!ti haber üzeri 
ne Oda bu hususta mahallin 
den malumat talep etmişti. Ge
len malumata nazaran 100.000 
ton mısır ithali muhtemeldir. 

Cevizlerimizle 
rekabet 

Bu sene ltalyada ceviz mah
sulü geçen seneden yüzde bet 
fazladır. Bu itibarla İtalyanın 
bu sene hariçten geçen aeneye 
nazaran daha az ceviz ithal e
deceği anlaşılmaktadır. lran 
cevizleri cevizlerimizle ltalya 
piyasasmcl'a rekabet etmekte
dir. 

Berlin Borsasında 
BERLlN 13 (A.A.) - Ce

!levre mük8.lemeleri neticesi 
Berlin borsası üzerinde müsait 
bir tesir hi.srl etmiştir. Fiatlar
da vasati 2 puan tereffü kayde 
dilmiştir. 

lngi iz lirası 
yükseliyor 

LONDRA, 13. A. A. - Yüksel
mekte berdavam olan lnsiliz lirası, 
dün 3 dolar çente kadar yüluelmit
tir. 

5 devlet arısında buıule ıelen uz 
ı..,ma devlet eshamı piyU&11 üze
rinde tetvikkar bir tesir yapmakta
dır. Bunun neticesi olarak altııı 6-
yab 6 pena kadar inmittir. 

Albn 
Madenleri 
Pozanti civarında 

da alhn var 
ANKARA, 12 - lzmirde Ya

manlar dai:"Uldaki alım madenle
rinin iıletilmeıi için tetkikata bat 
lanmıtb. Pozanti civannda Buiııar 
dağındaki alım madenleri de tet. 
kik edilmektedir. Bu madenlerin 
de iıletilmesi diifünülüyor. 

Bu madenlerden alınacak alb
nın ma•rafı çıkardıktan baıka mü 
biın iıtifade lemın ede<"eği tahmin 
olunuyor. 

Gümrükler müıaviri 
tetkikata başladı 
Gümrükler müşaviri M. Verfeld 

dünden itibaren lstanbul ıfunrük
lerinde tetkikata ba9lamı9br •. M. 
Verfeld dört bet hafta kadar teh 
rimizde meşgul olacak, bilahare 
tekrar Ankara'ya ıidecektir. Mü
ıavir, ırümrüklerin ıalahına ait it· 
lerini bir sene zarfında bitirecek
tir. M. Verfeld, timdiye kadar Fi
lipin adalan Sen Dominik cumhu
riyeti, Paraııuv Ekn.tör, Baliv 

Taşdelen 
Suyu 

Civardaki memba 
suları tahlil edilecek 

T atdelen suyunun nhile in
dirilmesi ameliyesi biraz gecik 
mittir. Suyun civarmda daha 
birkaç memba görülınilftür. 
Belediye kimyagerlerin.?en bir 
heyet membalara giderek, bura 
da tetkikata başlamıtlarchr. 
Diğer memblann da Taıdeleıı 
suyunun evsafını haiz oldukla
rı anlatılırsa hepsi birden tev
hit edilecek ve sahile indirilme 
sine ondan aonra başlanacaktır. 

Oç duba su alıyor 
Unkapanı köprüsünün dUba

lanndan üçü fazla su alarak bat 
mak tehlikesini göstermişler
dir. Belediye bu dubalan takoz 
lar vuıtasile yükselterek yed~ 
ğe alnııttır. 

Yeni petrol tanklan 
Çubukluda gaz depoları İn§a 

edecek olan Rus aermayeci'ar 
grupu bu husustaki projelerini 
hazırlamrt ve belediyeye ver
miıtir. Projeler belediyece tet
kik edilmektedir. Grup 30 sene 
ıoma bu depoları belediyeye 
devrec:l'eceği gibi belediye için 
de iki büyük gaz tankı inta ede 
cektir, 

Terkos komisyonu 
işini bitirdi 

T erkosu devir içm çalı!an ko 
ımisyon mesaisini bitirmiştir. 
Birkaç güne kadar vali ve bele 
diye reisi Muhittin, belediye 
heyeti fenniye müdürü Ziya 
Beyler Ankraya giderek vazi
yeti vekalete bildireceklerdir. 

Pahalı 
İlaçlar 

Müfettişler ıikayet
leri tetkik ediyorlar 

Ec:ta fiallerinin yükseldiği ve 
muhtelif eczanelerdeki fiat 
farkları hakkındaki tikayetler te
vali etmektedir. Keyfiyet, bir ta
raftan Sıhhiye müfettiıleri tara• 
fından tetkik edilmekle beraber, 
diğer taraftan Vekalete de bildi· 
rilmiftir. Bir çok kimselere göre, 
ecza fiatlerinin pahalılığında, ec• 
zanelerin tahdit edilmiı bulunma• 
aı da müessir olmaktadır. 

Yapılmakta olan tetkikat ve 
tahkikat, bu ıikayetlerin ne dere
ceye kadar doğru ol<luğuğnu gö. 
terecektir. 

Diğer htt"aftan Fannakoloğlar 
Birliği, ecza fiatleri için Sıhhat 
Vekaletinden bir tarife tatbikini 
İstemektedir. Bununla beraber, 
birliğe göre, ecza fiatlerinden ıi
kiıyetler pek haklı değildir. Bir
lik umumi katibi Hasan B. bir 
muharririmize demiıtir ki: 
"- Türkiye, iliıç fiatleri itiba

rile en ucuz memleketlerden biri· 
dir. lsviçrede 2,5 lıviçre frangına 
yapılan bir iliıç, lstanbulda 30-35 
kuruşa satılmaktadır. Muhtelif 
memleketlerin ilaç fiatlerile biz
deki fiatleri mukayese edecek ve
sikalara malikiz. Bunlar, bizde i
laç fiallerinin bilakis ucuzluğunu 
göstermektedir. Maamafih, söyle
nenlere kartı biz, Sıhhat Vekaleti 
nin bir eczfl tarifesi tatbik etme
ıine hararetle taraftar ve talip 
bulunmaktayiz." 

Doktorlann kazancı 
ve huıusi hastaneler 

Etibba Odası Reisi Tevfik Sa
lim Pata, dün alqamki trenle An 
karaya gitmiştir. Pata, kendiaiyle 
görüıen bir mubarririmiz~, dok
torlara ait bir çok muhtelif işler i
çin Vekilletle temu edeceğini ve 
3 • 4 gün sonra döneceğini söyle· 
mittir. Öğrendiğimize cöre, Tev
fik Salim Pata Ankarada bilhaua 
yeni kazanç verıisi projesindek1 
doktorlara ait ahkamın değiıtiril
meai, buauai hastahaneler IAyibaaı 
etrafında teşebbüsler ve temaılar 
da bulunacakbr. 

Hususi mektepler 
müdürleri döndüler 

Maarif V ekiıleti tarafından ih
zar edilmekte olan hususi mektep 
14'r talimatnamesi hakkında nok
tayı nazarlarını bildirmek i<::eıe 
Ankaraya ciden mezkiır me!<t~p . . . -

Bir Türk 
Kadınına 
Goete nişanı 

Alman ceneral kon
solosu yarın 

bizzat talik edecek 

Semiha Bedri H. 

Coete'nin ölümünün 100 üncü 
yıldönümü münaaebetile Almanya 
bükiimetince bir madalya ibdu 
edilmit ve mahdut bazı kimselere 
verilmiıtir .. 

Alınan h.ıkümeti, 3-4 seneden· 
beri Almanca ne9riyatile kcndiıi· 
ni tanıtmıt bulunan Seniha Bedri 
Hanıma da bu madalyalardan bi
rini vermeği münaıip görm.Ü§tİr. 

Seniha Bedri Hanun, Kambiyo 
Mürakaba Heyeti fefi Bedri B. in 
zevcesidir .. Kendisi, Goete'nin 100 
üncü yıldönümü münasebetile bir 
konferans venniş, makaleler yaz• 
mış ve Stclla piyesini de tercüme 
etmiıtir. Bir Türk Harumının bu 
kıymetli neşriyatı, Alman ilim ve 
fikir aleminde derin bir alaka ve 
takdir ile karıılanmı§hr .. 

Şehrimiz Alman Jeneral konao
loıu, Alman hükümetinin madal
ya vermek husuıundaki karanın 
Seniha Bedri Hanuna §Öyle bir 
mektupla bildirmiştir: 
"- Alman edebiyatmdaki yük 

sek kabiliyetiniz ve bilhana bü
yük Alman fAİri Côetc'nin 100 ün 
cü yıldOnümü veaile.lilo göaterdi
ğiniz tezahürat, hükiuyetimi son 
derecede mütehassiı etm !tir. 

Buna bir mukabelei tükran ol· 
mak üzere, Coete için ihdas edil
miş olan madalyayi size venneğe 
bükiimetim karar vermittir. Bu 
madalyayi bükiimetim namına 
bizzat takdim etmeği nynca bir 
teref telakki edeceğim." 

Alman Jeneral Konsolosu, mek 
tubunun sonunda, Seniha Bedri 
Hanımdan kendioini ne günü ka
bul edebileceğini sorrıuttnr. 

lnhillJl'larda 

Taşra 
Teşkilab 

Tevhit iıi aysonunda 
ikmal ediliyor 

Mahkemel~rdl' 

Rumeli Han 
Cinayeti 

Maznunlar istintak 
hakimliğinde 

Birleıtirilmekte olan tütün, müs Beyoğlunda Rumeli hanında 
kirat ve tus inhiıarlarmm tatra 51 numaralı dairede Madam 
teıkiliıbnm tevhidi bu ay nihay• Evantiyayı öldürmekle maz.. 
tine kadar ikmal edilecektir. 

inhisarlar umum müdürlüjiin- nun Pandeli ile ark.aclqı dün 
de teıekkül eden tevhit komiayo- müddeiumumiliğe tealim edü
nu merkez tetkiliıt kadrosunu, mitlerciir. Müddeiumumilik 
.Ankara'ya nakil eaasına göre ye- maznunları iııtintak hakimine 
n!den tet~k~ baılamııtır •• Bu !e!- 1 sevketmiıtir. 
kıkat netıcesınde, merkez tqkıla
b haziranda Ankara'ya nakledilin 
ce, burada kalacak kısımlar ayrıl• 
mıt olacaktır. 

Verilen habere göre, merkez 
tetkiliıtı memurlannm maaılan
na, Ankara'ya nakil dolayıaile 
cüz'i bir nisbet dahilinde zam ya• 
pılacakbr. 

Pollıt~ 

Kahve parası 
Yüzünden 

Bir kahveci iki 
kiıiyi yaraladı 

Damgasız iskambil 
kağıtları 

Dün birinci ceza mahkeme
sinde iskambil kağıdı kaçakçı
lığı yapmaktan ma.zııun olan 4 
kahvecinin muhakemesine ba
kılmııtır. Mehmet re!s, Behçet. 
Bekir, Leon ismindeki bu dört 
kahvecinin dükki.nlarmda bir 
arama yapılmıf, Behçetle Lec>
nun dükki.nlannda sekizer, Be
kirin dükkanmaa iki. Mehmet 
reisin dükkiımıda da 3 deste 
iskambil kağıdı zuhur etmittir. 
Bunun üzerine 4 kahveci de 
mahkemeye verilmitlerdir. Ya
pılan muhakane neticesinci'e 

Calatada kahve parası yüzün- maznunların kahveci oldukları 
den feci bir cinayet olmuı.~r: . ! cihetle ellerindeki damgasız ka 

Calatada Arap Camıınde hır 1 ğıtlarm zatı iatihlaklerine mün 
kahvede yatıp kalkmakta olan · h kal d - L---1- l Şevki isminde birisi müteaddit de asır ma ıgı ve .......-çı ık 
falar bir kahvecie kahve içmİf ve yapımadılldan anlatılmıt, bu va 
para11nı vennemiıtir. ziyette de davanın rüyeti mab-

Evelki giin; b.u kahved~ _çırak- kemenin vazifesi haricinde gö
h!' .eden lsmaıl ımunde bı~uı Ş~v rülmüttür. Mahkeme he.yeti ka 
kiyı yakalam•.ş ve pa ayı ıstcmıt- "b" k d•J • d. 
tir. Şevki bu defada paraaı olma- nun mucı ınce en. •. erın en 
dığını aöyliyerek " t.onra veririm'' paı-a cezası alınması ıçıa dava 
diye lamaili balından savmak ia- evrakınm Defterdarlıkta müte
temiıtir. Fakat amail inat ederek ıekkil komisyonu mahsusuna 
Şevkinin yaka11na .anlmıt ve der tevdiine karar vermittir 
hal fX\r'lYI vermediği takdirde sa- • 
lıvermiyeceğini ıöylemiıtir. Bunun Komünistlikle maz
üzerine lamail ite eŞvki araamda 
kavğa batlamıfbr. 

Bu esnada Abdullah iaminde 
biriai araya girmiş, bunları ayır
mak iatemittir. 

Bundan lımailin gözü dönmiif, 
elindeki bıçağı Şevkinin iki küre
li araoma saplamııtır. 

Şevki bağırarak y re yıkılmış, 
fakat lamail bununla da hiddeti· 
ni alamıyarak bıçağını ikinci dda 
Şevkinin 11rtına saplamıı ve bir 
de bileğine vurup damarlarını kes 
mittir. Şevki bayim bir halde ye
re yuvarlandıktan sonra lsmail bu 
defa da bıçağı Abdullahm baca
ğına aaplıımıf, sonra bıçağı atıp 
kaçmışbr. 

Ve k'aya polisler va7.iyet etmiı 
ler, yaralılar bastahıuıeve kaldı
nlmıılardır. lamail de bir müddet 
sonra yakalarunıftır. 

Gene çarpır.tılar 
Vatman lamail Ef. idaresinde

ki Bebek batımda itliyen tram
vay, dün Kapüci karakolu önün
de 3076 numaralı yük arabaaına 
çarpmış, araba devrilmiş ve ara
bacı ayağmdan yaralamııtır. 

Görünmez kaza 

nun olanlar 
Dün ağırcezada komünistle

lik maznunlarmın muhakeme
ıine devıı:ın eclamiştir. Mulıake 
me gizli olarak devam etmekte 
dir. 

Yanlışlık olmuı 

Seniha Bedri H. tetekkürü mu
tazammm bir cevap göndenniı ve 
Alman Jeneral Konsolosunu, ya. 
nnki perıembe cünü saat 17 de 
Şişli'de Hacı Man.ur sokağında 
.Anjelika apartımanında ikamet 
ettiği 3 numaralı dnireye davet 
etm.İ$lİr. Jeneral Kon1101oat yann 
muayyen &Ratta, Seniha Hanmıa, 
zevci Bedri Beyle cazetecilerin 
ve diğer bazı :zevatın huzurile 
madalyayi takdim edecektir. F eaane fabrikasında çahf&D 11 

Beynelmilel bir kıymeti hai7. bu yaımda Ahmet İlminde bir çocuk 
lunan bu madalyaya bir Türk Ha- ayağına tel takılarak yere düt
nnnı tarafınd .. n isbatı livakat .,_ müş, düıerken karnına bir kazık 
dilmiş olması pek mucibi memnu 1 batarak yaralamıı ve çocuk bu
niyet bir hadiı<e teşkil etmekte- tahane,,.. kaldınlm19br. 

Adapazarı civarında hayvan
la tütün kaçakçılığı yaptıkla.
rmdan dolayı dokuzuncu ihti
sas mahkemesine göaderilen o;.e 
mevkufen muhakeme eciilen 
Harun ile Ahmedin muhakeme 
!eri dün bitmiıtir. Yapılan mu
hakeme neticesinde gerek H•
nınun, gerek Ahımedin kaçakçı 
lık yapmadıkları, müsadere edi 
len tütünlerin batkasma ait ol 
duğ-.ı, Abmerie Harunun hay
vanlarının yanlıılıkla müsade
re edildiği anlaşılmıfo ikiııinin 
de beraetlerine ve müsadere e
dilen hayvanlarının iadesine ka 
rar verilmittir. Ahmet ve Ha
run derhal tahliye edilmifler
dir. 

dir. Bekçiyi boğacak 

Lôtfi Kaptanın 
Cenazesi 

Cenaze merasimi 
pek hazin oldu 
Dün Yefahnı teessürle yazdığı. 

ma Ece ıüvariai Lutfi B. in cena
z~i bütün denizcilerin te""ürleri 
ve göz yaılan içinde kaldınlmıt 
Te defnedilmittir. 

Merhumun cenazesi Kadıkö
yünde Rızapa9a'daki evinden bü. 
yük merasimle kaldınlnıış ve E
yübe götürülmek üzere remor
körlerle Ayvanaııraya ıetirilerek 
oradan karaya çıkılmıftır. Bura
dan siyahlara sanlmıı olan tabut 
sevenlerin araamda Ey~'be doğru 
ilerlenıneğe baılanmışbr. Önde 
deniz muzilrası tabutunun iki ta
rafında deniz efradı ve arkasında 
merhumn'1 aakerlik arkad,.şlan 
deniz erkinı. Seyrisefa.in erkim, 
lktı>at Vekaleti denizcilik müşa
viri Şevket Bey deniz ticaret mü
dürü 7.eki B. bulunuyorlardı. 

Deniz h~rp mckt .. bi ve Seyrise
fair.den c;.c!enklcr bulunuyordu. 

Merhum böylece Eyüpteki ebe
di medff'nine terke<li!-:!i. 

Dün. tı.ıııat Vekili Celil Bey 
de bıı ölıimdcn müt~vellit teessür. 
forini şu telgrafla bildinniıtir: 

l.tr.nbul Deniz Ticaret 

mıydı? 
Dolapderede oturan Takfor, sır 

tında odun taıiyarak Dolapdere 
caddeainden ıeçerken kendisin· 
den fÜphelenin bebçi Hacı'nm 
"dur'', ihtarına manaz kalmıtbr •• 
Takfor, odunlannı yere indirdik
ten sonra bekçinin üzerine aiti• 
mıı, boğazını 11kmıya batlamııb. 
Bekçi, boğulmaktan korkarak ce
binden çıkardığı tabancayi hava• 
ya ateı etmiıtir. Siliıb seılerine 
yetifen polialeri, bekçiyi kurtar• 
mıı ve Takfor'u yakalamıılardır. 
Odunları, bir yerden çaldığı anla 
,ılan ve cinnet i.razı gösteren 
Tekfor muayeneye aevkedilmit
tir. 

Vakıf Han önünde 
çarpışma 

Dün akşam 1aat 18 i çeyrek a• 
ce Babçekapıda Dördüncü Vakıf 
han önünde toför Rahminin idare 
ıindeki 2708 numaralı otomobille 
26 numaralı bir Sirkeci - Samatya 
tramvayi müaademe ebniıler, oto
mobilin arka tekerlekleri batara 
uğramı~tır. 

tar bir uzvu olan Lutfi kaptanın 
vefatmı bugün teeaaürle öğren• 
dim. Vekaletim ve ,ahsun namına 
merhumun cenaze meraaimine İ§
tirak etmenizi ve ailesine taziyet 
eylemenizi rica ed~rim. 

ili 

Limon kralının 
davası 

Limon kralı Diyamandi Ef. 
nin muhakemesine clün doku
zuncu ihtisas mahkemeainde 
devam edilmiıtir. Dünkü mu
hakemede maznun vekili bazı 
müdafaa ıahidi ikame edeceği
ni söylemit ve bunların dinim.. 
meaiıııi iatemittir. Muhakeme 
bu müdafaa tahitlerinin c:elbi i
çin ayın 29 uncu afuıüne kal
mıttır. 

Kaçak kAğıt aat
bğı için 

Şehreımininde oturan ve çar
tı içinde kaçak sigara kağıdı 
aatarken yakalanan 1hs1111 Ef. 
nin muhakemeaine ihtisas mah 
kemesinde devam edilmİf tİt", 
Y apılon muhakeme oeticeain
de lhaanm aigara kağıdı kaçak 
çılığı yaptığı aabit olmut ve 6 
ay hapsine, 820 kurut ta para 
cezası almmaıma hükmolun
muttur. 

Ankarada iki tevkif 
ANKARA, 13 - Vazifesir.,l ıui 

istimal ebnekle maznun Ankara 
nüfuı müdürü ve ona yolsuz iıle
rinde yardımla maznun Şaban is
minde biri tevkif edildiler •• 

Esnaf ne demektir? 
Esnaf kelimesinin mana ve ıü

mulü hakkmda tetkikata memur 
edilen komiayon dün ilk içtimaını 

• 
iskan 
Komisyonu - --

Bugün mutlaka 
toplanacakmış! 

Bir türlü toplanamayan ihti 
kin tetkik komisyonu azası t< 
mam olmuıtur. Aldığımız mali 
mata göre, komisyonun bugür 
mutlaka toplanmasına karıor V< 

rilmittir. 

Defterdarın teftiti 
Defterdar Mustafa Bev dün 

maq ıubelerini teftiş ~tmİ§· 
tir. 

Bir tefsir 
1931 mali :;enesi bütçe kanıı 

umun 15 inci maddesi (A) 
fıkrası ~u tekilde tefsir edilınif 
tir: 

1931 mali senesi butçe kanu
nunun 15 inci madde.ıi (A) fık 
rasınm hükmü, kendi n zalarile 
cievlet meır.urlan maa~atmm 
tevhit ve teadülüne dair 1452 
numaralı kanuna merbut cetw 
lin 11 inci derecesinden aıağı 
derecelercle bulunan vazifeleri 
kabul etm;ı ofup ta mezkiir ka 
nunun yedinci maddesinin ver
diği cevaza istinaden 1931 ma
li senesi zarfında terfi ettiril. 
mit olan yüksek mektep mezun 
lannm terfi zamlamuı da ıa
milciir. 

Arazi vergisi tef iri 
Arazi'vergi.ainin betind mad 

desi fU şekilde tefsir edilmiştir: 
1833 r..umaralı Arazi Vergi

si Kanun run beşinci madde. 
sinde tadat edilen fevkalacle a
rızaların tevl;t ettiği zayioıt me 
yanında, tarla farelninin ika 
eylediği tahribat ta dahildir. 

------ -
BaJkan Ticaret 
Odası açılıyor 

Yunanistandan g.-Jcn reami ma• 
IU.mata nazaran mÜ&aadeti Türk 
bükümeti tarafından bir müddet 
evvel verilen Ballı.an Ticaret Oda 
11 lstanbulda 16 k:.nunucvvelde 
açılacaktır. Yun n rnurahhaslan 
bu kütat re•mİnde bul.ınmak üze 
re hazrrlanmı~lardır. 

Halbuki ıehrimizdeki alakadar 
mehafilde bu huat•s:c. henüz ma
IUınat yoktur. Esa•er. Dl' tan1ıin 
cumaya tesadüf edi•i b,, tullite 
bir yanlışlık olması ihtimalini ver 
mektedir. ---
Hariciyede 
Tebeddüller 

ANKARA, 13 - Hariciye müa 
tefan Numan Rifat Beyin Riyase
ticümhur umumi kitipliğine tayin 
edileceii, hariciye müstetarlığma 
da umumi katip Hikmet Beyin ge 
tirileceği ııüyleniyor. 

Bağdat elçimiz Tahir Lutfi Be
yin merkeze çağınlarak yerine 
Labey maslahatırüzarımız Nuri, 
Lahey ma•liıhatgüzarhğına umu• 
mi müdürlerden Va.fi Beylerin 
tayin edilecekleri fayidir. 

Vaıington büyük ekimiz Muh. 
tar Bey tekaüde sevkodilec,.ktir. 
Yerine Viyana elçimiz Hamdi De· 
yin tayin edilmesi muhtemeldir. 

Ankarada motosik
let kazası 

ANKARA, 13 - Kırşehir me
bwu Müfit Beyin oğlu Mitat Bey 
Y eniJehirde bir moto•iklet kaza11 
ıeçirdi, yarası hafiftir. 

Mukaveleleri Tetkik 
Müdürlüğü 

ANKARA, 13 - ihracat ofisi 
raportörlerinden Avni B. lkbsat 
Vekileti mukaHleleri tetkik dai
reıi müdürliiğüne tayin edilmi§tir. 

lı kanunu projesi 
Ticaret odau mediai bugün bir 

içtima yaparak it kanunu projesi 
üzerindeki tetkikabnı ikmal ede
cektir. 

Türk Tarihi mede
niyet kısmı 

Türk tarihi ana hatlannın me• 
deniyct kısmını yazmak için va• 
zife almıt olan zevat meaa.ilerine 
tekrar ba9lıyacaklardır. Y armki 
pe~be gıinü saat on befte Da
rülfünun E:deb;y,.t fakültesinde 
toplanılacak ve bu içtimada yeni 
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' 1 !in mutlaka bu i.deti tekrar ele ı az ımidemi l<edavi biraz da wtira 
•ıı,·y~·:t • alacağmı kuvvetle ümit ediyo- hat için gitmittim. Beni mariz 
il ~ nım. Cünkü İs Bankasının ön- bir adam ıanırsanız hat& eder Amerikada reklam 

a:v"k ;lduğu kumbara teşebbü- siniz .. Dediğiniz gibi ıporla uğ 
srı; umdeıl cMILLIYET• tir aü çocuklarımızda para topla- rattım. Ben doğalı kaç ıene ol-

mak zevkini, fikrini ve merakı- dugunu nüfus kağıdımdan öğ- Bizim en çok ihmal ettig" imiz 
1 ••••••• 

ı4 K. EVVEL 1932 
idarehane: Ankara caddesi, 

100 No. 
Telııraf adresi: lat. Milliyet 

Telefon Numarııları: 

atmuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı itleri Müdürlüiü 24319 

ldare ve Matbaa 24310 

ABONE ÜCRETLERİ: 
TQrkfye için 

L K. 
3 &7fıiı 4 -
6 .. 7&0 

.. 14 -12 

Hariç içir. 
L K. ·-14 -
28-

nı uyandırmıthr. Bize bugün renebilirsiniz. Amma gösterdi-
belki bir çocuk oyuncağı gibi ğim uıl Y&flID bu rakama uy- kuvveti başkaları nasıl anlıyor 
gelen bu tetebbüs memleketin maz •• 

1 istikbalini sağlayacak itiyatlar Nerelerde oturduğumu yazı- "Chiclet" kelimeai bizde müta- 1 çarelerine batvuracağı tabiidir. ı 
dan birini tesis etmeğe baıla- !arımdan keşfetmenizi, mektu- reke senelerinin bir yadıgandır. 1 Reklamsız bir it te aynen böyle 
mıttır. bunuzun batka yerlerinde zevk Amerikada ise reklamcılığın beı· kömüraüz kalan lokomotife ben· 

1 Karilerı•mı" zden le gördüğüm zeka ve müşahede ı leyi~ -~ü:ı:üt~ -:re hafızalara hak zer. Muattal kalan bir ~akine ?a 1 
kabiliyetiniz için büyük bir iş kettigı bır ıamıdır. sıl zamanla paslanıp kohneletır· i 

M N H t !•'-'-' et 0-'~'d t Amerikanın bugünkü eakı::ı aar se, hareket olmayan bir İf le git j • • anıma e """'1 mem... ~~ ar ram fiyatı aenede yüz ınilyon dolan ııide zindeliğini kaybeder, yeryÜ· 
vaylannoan yazın şıkayet eden geçmemektedir. Bu paranın onda zünden silinip gider. 

Aziz okuyucum. adamın adalarda oturduğunu birine muadil bir meblağ Amerika yalnız reklirnm israf olmama
iddia etmek gülünç olur.. La- lılarda_k~ ~kız.çiineme i~iyadının smı temin için iyi bir idarenin 
kin küçük hanımefendi 1 mu- temaduıını temın makeadile her "' mevcudiyeti ~üph~iz elzemdir. A 
h rrirl h lkm ·· ·· tül . · · ne reklİlrn için sarffedilmektedir. merikada muhtelif sahalarda mu 

a er a ~zu? • erını !a Kendilerine hiç yoktan bu kadar 
zarlarken kendı ,ıkaretlerın- geniş bir ticaret sahası açabilen vaffakıyetsizlikle neticelenen te
den bahsedemezler mı?. Be""I birkaç müteıebbis arasında "Wrig şebbüsleri tetkik edecek olursak 

Senenin hiç şüphesiz en büyük, 
en güzel filmi: 

tereddütsüz 

-BARİ 
GRETA GARBO ve RAMON NOVARRO 

ta:afmdan temsil edilmiştir. 
19 Kanunevvel Pazartesinden itibaren 

e kveElhamra 
Sinemalarında 

wa 

Gelen nrak seri verilmeıı: -
Müddeti ~ nüshalar 10 ku
ıuıtur. Gazete v• matbaaya alt 
iıler için ııoiidiriyete müracaat 
edilir. Gazetem.iz ilanların me· 
s'nliyetini kabul etmez. 

Uzun ve kıymetli mektubu
nuzu aldım ve bunu yazılarıma 
ve tahaıma kartı hiaaedilmit 
bir ali.kanın mahsulü telakki 
etmek mecburiyetinde kaldmı. 
Herfeyden evvel izah edeyim 
ki; mektubunuzun ilk parağra
fı olarak bana yazdığınız "beni 
tanunamakla birşey kaybetme
yeceksiniz" sözünde yanılıyor
sunuz. Sizi tanımak fırsatına 
nail olıaydım,birçok cihetlerini 
doğru keşfettiğiniz naçiz şah
aun hakkmdaki birçok ta yanlıt 
fikiderinizi tashihe çalıtırdım. 
Meseli herkes bilir ki; ben be
kinm. Fakat ti.kayıt değilim!. 

umumiyetle reklamcılığa göıteri· 1 
hep şahsıma a;t şikayetleri ya- ley" iomhı en ileri gelenlerdendir. ı "hm ı· k b ld ki 1-----------------------------N k ş·k en ı a ın ur anı o u arını 

zarken: Dişimin ağrısından, Geçen .sene. evyor tan 1 _ago görürüz. Yirmi, yirmi beş aene ev- ·------... Bugün matinelerden itibaren 1I••••••• 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y etilköy askeri rasat merke-

zinden verilen malumata ııö.-e 

buırün hava az bulutlu olacak 
ve rüzgir tlmalden devam ede
cektir. 

Hadiseleri hep şahsıma irca 
ettiğim hakkındaki müşahede-

ayakkabrnıın ayağımı aı~tığm- ya Y":!'tıgrm bır tren seyahatınde vel sırf reklam sayeainde Ameri- 1 ~ 
d b h d. ? B teaaduf bu meıhur sakız kralını k d""rt b" t f d il 

an m .. ı . a se .. ıyonım. ana kar•mıa çıkardı. Reklamcılığın anın o ır ara m a ma arı· ı Alkazar sinemasında t d edil t h d Y nı tanıtmağa muvaffak olan bazı ev ı en su un er fey en kuvvetli bir müdafii olduğunu iıit h · 1 • b · 
evvel altına imzamı atabilece- mittim. Kendisile biraz ünsiyet sel"maye sa ıp erinın bugün ırer 1 birer piyasadan çekilmelerinin j 
ğim fikirlerin sütunudur. Bu fi peyd~ e~.tikten •0 .nra sözü bu ·~":~ hikmetini ancak idaresizlik veya 
kirler maalesef herzaman her ya doktum. Sualım gayet basıttı. bir kemal devresine eriştikten son 
k · k" f k ed Piyasanın mühim bir kısmını elde · 1 · · k" f . . d esrn ıne teva u emez... etti"ktcn sonra reklamcılığa devam ra ı§ erın ın ııa ı ıcın propagan a 

ya hasretmiı oldukları para mik
Vakıa dediğiniz gibi yazılan edip milyonlarca dolann bu uğu- tannı azaltm~larında aramamız 

ma saf bir tevazu edası vermek ra hasredilmesinin bir iı adamı icap eder. 
istemekteyim. Çünkü hergün ~?rütü ile _is~af olup olmadığını "Mr. Wriııley'' kıaaca anlattı-

ku 1 b. k os-renmek ıitıyordum. ğım bu reklimcılık naza:-İyeaini 
o nan, ıınutu an ve ır tavu Muhatabım bir müddet önünde . h d k 

d b k b l bana uzun uzadıya ıza e er en 
yumurtastn an ça u ayat a- ki yemekle mefgul olur gibi gö- vakit gecikmi, vagon restoranda 

Mevs'.min en güzel ve heyecanlı ve meraklı filmi 
lstanbul'da ilk defa olarak 

Fahişenin Belalısı 
Tekmili SÖ7.LO ve ŞARKILI, AŞK HEYECAN, SERGÜZEŞT ve 

ayni zomooda AHLAKI bir DERS ve iBRET filmi. 
Dün bava tazıyikı 774 mili

metre, en çok sıcaklık 8, en az 
da 4 derece idL 

! niz doğrudur. Ben bunu en az 
hatalı bir metot telakki etle
rim. Hissetmediğimi, görmedi
ğimi ve bilmediğimi yazmak a
detim değildir. Bir feyi halk ve 
kari gözile görmeye ve muhar
rir kalemile göstermeye çalıtı
rım. Yazmaktan yegi.ne maic:sa 
clım okuyanı düşündüre'bilmek
tir. Bunda muvaffak oluyor mu 
yum bilmem! Bizim yazabilece 
ğimiz, okuyabtleceğirniz ve oku 
tabileceğimiz mevzular her za-

tan bn satırların büyük bir ründü. Fakat hakikatte beni ikna bizden batka kimse kalmamıstr. 
(pretention - iddia) sı yoktur. edebilmek için zihninde münasip Sigaralarımızı içmek üzere "Si- .. -•••••••••••••••••••••••••lllı 
On.un içindir ki· araaıra fikirle bir cevap hazırlamakta olduğu noblingcar" a geçerken Nevyork j ' 
· • k d 1 ' • nd birden bire takındığı ciddi tavır- gazetecilerinden biri arkadatıma B Mili u nnaklmıedar ~ afAanmrn" agzı an dan anlatılıyordu. Birkaç saniye yana•tı Ben de bı"r bahane ile ken ' • • t 

. • . . ... makaa uı~ı an ~a a~uıu 1 e yu disinden ayrıldım. Bununla bera~ eTI'm mma on ya,m- d 1 k ·ı .. • . ır e yanıyor 
daki çocukların bile bılatered- zümdeki ıfadeyı keakın bakı~la- b~r "i• . lokomotif. reklam . kö
düt "doğru" diyeceği şeylere r~le ~üzdükten sonra •ad" ve ba- 1 mür" teıbihleri bir türlü aklım- 1 

"bilmem doğru mudur"d'!yi§im .. ı bır sesle: . • . dan çıkmaz oldu. \ Rejisör: ERTUGRUL MUHSİN 
k t • · •fı _ı_ - d ··1 fi - Hayır, dedı. Reklamın ıaraf * * 
ıınaa ım•n za n...ro egı, o . -· "' ı Tamamen Türkçe sözlü muazzam milli film 

k . I . c1 _ I • "dd" olabılecegıne ancak dar kafalı, bu t . af • 1. k" b" 1 Kumbara ve 
Tesirleri 

ır enn ıogru ugunu 1 tayı runlarından ilerisini seçmek kabi tır ~tmek .lazım .ge ır 1 -~~ YENİ KOPYA - İLAVE EDİLEN YENİ 
bir hüner telakki etıneyitim- liyetinden aciz bazı kimseler ina- "Mr. ~rıglel'." ın reklama v~rd~g~ SAHNELER _YENİ DÜNYA HAV AD İSLERİ 
dendir. Bıedahatleri iapat ve id- nabilir. Bununla beraber reklam- e~ernını~et lbıze umyumlnun hfıknnı GAZETESİ 

Viıide tedavide iken oturdu- man düşündürebilmek husası
d. · · • • 1 k 1 ht J • • ti" goatennıt o maz. a ız ayatta 
ıayı marifet telakki etmem. cı ı a ey ar ıgının yenı ye ten . h d "dd ff k 

neıil arasında da sari bir hastalık ve 1
' sa· asın a cı en m'!v.a ": MELEK ve ELHAMRA Sinemalarında 

ğum otele (Lyon) lu bazı ipek na mebzulen malik olamazlar.. Mektubunuzun en doğru ci
fabrikatörleri gelmitlerdl. AHe- Nevrastenik değilim. Her betlerinden birisi dostlanmın 
!erile ııelen bu adamların kılık has&as adam gibi sinirlenirim... az olduğu ha1ckınc~a.ki fikriniz. 
kıyafetine bakıp onlan ilk ınoa- Evlenmekten korktuğumun d'ir. Evet! Dostum azdır ve bun 
zarda bakkal uıtası falan san- sebebi itiyatlarımın bozulması dan müşteki değilim.. Hayatı 
mıttım. Sonra hakiki hüviyet- değildir. Çünkü o kadar vasi ve 1 bir int~~ silsil~i ola~ak ~ 
!erini öğrendiğim zaman tat- teessüs etmiş itiyatlarım yok- ; bul ettıgtm ve . ~ımsenın ?ıza
tım. İçlerinde birkaç milyon tur. Evlenmek istemeyişime bir ı mmı, bozmak_ ıç~n. kendımde 
frangı olanlar da vardı. Fakat j çok sebep vardır. Bunlardan ı hak ~ulma~ıgıu:' ıçın batkası
sırtında gündelik ve yabanlık ı batlıcaları verdiğim muhabbet nın. d": benım ı:uzam hayatımı 
topu topu bir lacivert koatü- kadar alamamak korkusu ve lca te.~~ın etmesın_e .r~zı olm~m. 
mü, bir de kire dayanır gri şap • nmrn benitimdi beğenmediğim B~nnm benden .ızınrz şemııye
kası vardı. Arasıra b:ıktığı ka- ' bazı yeni itiyatlara alıştırması °?'ı almasU? a gelınce; va"kıa şem 
paklı altın cep saatinin büyiik J endi~esidir. Bilmem izaha lü- ~ıyem yoktur. A~ım~_olsa da al 
babasından değilse bile baba- zum görür müaünüz. Nefsime ~~l":r kızarım.: Çunku nezaket
dan kalma olduğu atınmıt me- karşı batkalarlnın teairi altın- sııdık olu~. Dunyad":.en . ~uaz
nevişlerinden anlatılıyordu. O- da kalmamak husuaundaki iti- zep ~ld~g~m. §ey m~ır~~ılık ve 
radaki tanıdıklarımdan birine madıma rağmen bu sonuncusu ı terbıy~~ızlıktır. Bu ıkıaıne ta
bu müşahedemi biraz taaccüple beni yıldırıyor. Vieux Garçon hammul edemem. 
anlattım bana: tabirine belki bugün muhatap lsimle:·ini yazdığınız yüksek 

- itte Fransanm kuvveti olabilinem de bundan on sene Franaız muharıirlerinin e•erle
budur. Bu adamlar dört senede evvel de ayni düşünceye malik rini vakttm oldukça okuyorum. 
bir kostüm ya yapar, ya yap· blduğumu söylersem bekarlığı Belki benim müşkül peaentli
mazlar .. Paralarını biriktirir- mm bu Mil\ vasfımın neticesi ol ğimdcn olacak.. Çok güzel ya
ler.. Fransayı bugün tasarruf duğuncıa ısrar etmezsiniz sanı- zıları olan bu zatların daima en 
noktnmdan dünyanın en zen- rrm ... Sizin bekarlarda bulun- fea yazılar yazchğına rastgel
gin memleketi haline getiren maaını istediğiniz havsala ve medim .. Buna rağmen benden 
bu zihniyettir .. dedi.... mide geni,liği vakıa bende yok bir Clement Vantel. bir Abl 

Ben bu zihniyetin bize de tur. Maalesef yaradılıtım bana Hermant olmayı istemenizi 
girmesini ne kMlar latiyorum. bu nimetleri vermemqtir. Fa- haksız bulurum. Yazdiğıru:ı: i
Liıkin biliyorum ki; bugünkü kat elediğiniz gibi de etrafıma simler içinde iki tane akademis 
hakim nesle bu fikri ve bu iti- zehir saçmam. Beni tanıyanlar yen olduğuna bilmem dikkat et 
yadı vermek kolay değildir. A- size bunun aksini söyleyebilir- tiniz m; ? .. 
nadolu köylüsünde ve eırafmda !er. Yalnız bu itibarla beni tanı Bizden, bizim muhitimiz ve 
vaktile mevcut olan ve bize bir ı madığınızdan dolayı size pek bizim karilerimizin irfan niabe
çok zenginlikler vemıit bulu- kirlı olmadığınızı söyleyebili- ti, bizim kalemlerimizin ve ilim 
na•ı ayni idet şimdi ortadan rim. Vitiye gittiğimi i~itinc:e !erimizin yazı menzili derecesin 
hılkmıf, unutulmuştur... Fa- karaciğerimden hasta olcluğu- de eser beklemelisiniz?. Bu 
icat ,imdi çocuk olan ileri nes- mu zannetmişsiniz ... Orava bir söylediğiniz zatlar ben:m sütun 

aibi tevessü ettiğini teessüfle gör- o~m~f bır ~dam . olmas! ıtı.banle 
mekteyim. Hatta sualinize cevap dutu'!celerı Amerı~ada .'!~rır.e ge iraesi kazandığı misilsiz ve görülmemiş rağbet üze-
vermekteki teredd!idüm de sizin l~n ~ır grupu temsıl e~tigı fuphe· j rine, Pazartesi gu .. nüne kadar temdit edilmi•tir. 
bu muanzlardan biri olmanız ih- aızdır. Şu halde Amerikada rek- ,.. 
timaline mebni idi. lamcı!ık hak~ı~da "!"~~ ~ir_fi~i~ Pazartesi Mata Harı· R,amon NOVARRO 

Nevyork Darülfünunu neşriyat verebılmek ıçın zıhnınızı bır. ıkı 1 akşamı : GRET A GARBO 
tubesinden talebesinden olduğu- ~fak rakamla yormak mecburıye- ilı••••••••••••••••••••••••••lllii 
mu ve reklamcılığın aleyhtarı ol- tınde kalacajtım. 
madığım1 kat'iyetle temin etmem Elde mevcut İatatiıtiklere naza .. 
üzerine tözüne devam etti: ran 1931 senesi zarfında muhto-

- Bence iş daima harekete lif müesseseler tarafından reklam 
mühtaç olan bir nakil · vaııtaaına uğuruna aarfedilen paranın mikta 
tetbih olunabilir. Reklamsa onu n bir buçuk milyar doları geçmek 
harekete .p"etiren bir maddeden i- tedir. Yanlı• anlatılma.sın. Tekrar 
barettir. Ne ilemek istediı;imi bir ediyorum: Bir buçuk milvar do
az izah edeyl111. ~imdi ka;şr karşı lar, .milyon ,, değil! "Satu.da! 
ya oturduğumuz •u vagonu çeken Evenıng Post namı altında ınt.•
lokoınotifin muhtaç olduğu kö· tar eden haftalık mecmuada bır 
mür miktan tedricen azaltılırsa defa ve bir sahifelik reklam ücre 
gitgide sür'atle:> kaybedeceği ve ti yalnız aekizle on iki bin dolar 
yavaı yavaf oldui{u yerd~ dura.. arasındadır. Gene ayni m~cmua
cak bir vaziyete düşeceği muhak- nm bir haftalık umum reklam ha. 
kaktır. Halbuki bu yollar daimi ulalı bir milyon dolardan fazla· 
bir hareket için yapıldığına naza dır. Beş milyona yakın okuyucu
ran bizden sonra gelecek olan bir su vardır. Her nüshası en az 250 
kuvvet önünde bununla tesadüf sahife olmasına rağmen salıf fia· 
edince bizi ortadan kaldırmanın tı yalnız be§ scnttir (bizim para 

da yazı yazmaya başlarlarsa 
çarçabuk yadırgarlar ... 
Hakkımda"sizde ekilebilir bir 

zemin var" ıözile gösterdiğiniz 
itimada tetekkür ederim. Bu, 
sizin gibi yerli mallarını beğen 
meye karar vermişe benzeyen 
bir hanım için bütük bir takdit 
demektir. 

Bana mektup yazmak zahme 
tine katlandığmızdan ve beni 
müstefit eci"ecdc mütahedelere 
vesile verdiğinizden dolayı te
şekkür e~erim hanımefendi. 

Hürmetkarınız: FELEK 

ile takriben on kurut). Bu kabil 
mecmuaların adedi otuz bini geç
mektedir. Gazeteler de adet itiba 
rile bu rakama yaklaşırlar. Bun
lardan maada dıvar ve el ili.nla
n, kataloğlar, elektrik ziyası, ve 
radyo pek mühim ne§rİyat vasıta 
lanndan addedilmektedirler. 

Bu reklam vasıtası bolluğu için 
de Amerika ne yapıyor? En çok 
menfaati mucip olacak vaaıtalan 
ne suretle intihap ediyor? Rekla· 
ma hasredilen paranın israf olma· 
maıı için ne gibi çarelere batvuru 
yorlar? 

Bu suallerin cevaplarını ileride 
reklirncılığn ı. bir fen olarak tet
kik ederken sıra ile göreceğiz. 

Suha ZEKi 

İstanbul Belediyesi: Bir İtalyan amirali 1 

eser yazıt.ağa geldi 
Umum harpte ltalyarun Gasli· 

ari muavin kruvazorüne kum.anda 
etmit olan amiral Guido Milaneıi 

Şehir Tiyatrosu 

Darülbedayi Temsilleri 
Bu akf'ID' saat 

Zl,30 da 

(UÇ SAAT 

OPERETİ) 

Yazan: Ekrem 

Reıit Bey. 

iki gün evvel şehl"imize selmiıtir. 
Amiral Milanesi maruf bir mu
harTİr olduğundan burada bazı 
tetkikatta bulunduktan intibalan
nı netredecektir. Memleketimizde 
bir ay kadar kalacak ve bu müd
det zarfında Ankara'ya da side
cektir. Amiral, bu seyahatten 
makaadı, umumi harpte tarudıfı 
Türkiye ile "feS1iz ve Ç&rfafaıo:" 
Yeni Türkiye arasında bir muka
yese yapmak olduiunu söylemit
tir. 

Besteleyen Cemal Reşit Bey. 
Um~ma 

3 perde J.7 tablo. 
Operetin son haftaaıdir. 

Harik ve 

Sirgortalannızı: Galatada Unyon hanında kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Tlirkiyede bilifasıla icrayı muamele etmekte olan 

UNYON 
kumpanyasma bir kere uğramadan sigorta yapttr-

1336 

maymız. Telefon: Beyoğlu 4886. 1515 

~ 
"Milliyet,, in romanı: 6 1 ret, -0nu göreceksin.. galayan ınce bir rüzgar etrafa Nejadm canı aıkılır ... işte ev- yalnız dersieri .. piyımosu ve genç-

- Acaba ahlakı nasıl teyze? yayıldı. de bir müatebit hükümdar gibi o- !iğini berrak bir tazelikle güzel-
Bize kartı mağrur bir tavır takı- Leyli., örgüsünü bıraktı. Eli- lan zihniyet bu idi. leştiren bede.o terbiyesi ;ı., geç-
nır mı dersin? Öyle ya, bunca se- nin alışkın bir hareketile saçla- Leyli timdiye kadar ha§ka mitti. Hila bugün. yirmi iki ya-
nedir Avrupada yaşamış bir a- rmı karıştırdı. Beyaz elbisesinin ailelerin huausiyetlerioe girmedi- tında, yalnız ayni teYlerden hot-SEN ve BEN 

bırakmamı' ve gittiği Fransız 
mektebine leyli bırakarak onu tey
zesinin himayesine tevdi etmiıti; 
zavallı kadın, gen~ yatında bir 
zatürreeden vefat ettikten sonra 
Leyla büabütün teyzeainin yanın
da kalmıştı. 

Ayşe Haım, ltaanbulda yük
sek bir maliye memuru olan ko
cası ve oğlu N ejatla birlikte Bü
yükadada yerleşmi,.. babaamdan 
yadigar kalan kötlere ve uzaktaki 
kardeılerini:n çocuklarına, sade 
ve temiz kalbinin bütün muhab
betle bakmıf. Şimciilik en büyük 
emeli ve gayesi, biricik oğlu Ne
jadı, elinde büyüttüğü, kızı gibi 
sevdiği Leyla ile evlendirmek 
ve <ınların saadetine bakarak son 
günlerini yatamaktı. 

• • • 

Muazzez Ta:;.sin ılam, ne de olsa bizi küçük gö- eteklerini düzelterek yerincfen ği halde yine bu tarzda dütü- !anmakta devam ediyordu: Ki-
recek. .. Kim bilir Avrupanın kötü kalktı: nütün tabii olmaktan pek uzak ol- tap .. muıiki .. ıpor .. 

daları düzeltti.. Ben de tozlarını şeylerini kendine mal etmedi mi? - Teyzeciğim, ben biraz çam- duğunu ezgin bir hisle duyu- Okuduğu bütün kitaplarda atk 
aldım .. Bir odaya toplanmış o- Bakarsın züppe, snop bir adam lıklarda dolııtacağım. yordu. vardı .•• Leyli. için müphem ka-
lan etyaları çıkardım .. yerlettir- olmuş. - Peki kızım. Nejadın cam sıkılır diye ev- lan hiılerden biri de itte bu idi. 
dim. Ev bir gelin gibi süslendi. - Zannetmem Leyla, o çok - Nejat kaç vapurile inecek? de berkes, her şey bir krono- Etrafında dolatan erkekle-
y alnız, çiçekleri eksik, onları temiz, doğru, sade bir çocuktu. - Biri on betle .. Ondan aonra- metre gibi ayar edilmeli öyle mi? rin binz iltifat, biraz da bunu aşan 
da öğleden sonra toplar ve taze Yüksek bir seciyesi vardı. Her ki ki köprüye bette varır. Halbu- Mektep tatillerinde, reyzesile bir- sözlerinde ona aşkı öğretecek 
taze vazolara koyanın.. halde Avrupada bulunduğu müd- ki Mesajeriye telefon ettim ... Mar- likte geçirdiği iki üç aylık za- bir fey olmadığı gibi Nejatla 

Bahçenin, Adalan gören çam- det oranın iyi şeylerini almıştır, silyadan gelen vapur saat dörtten man içinde bunu çok iyi duyup olan hayatında da buna benzer 
lığına uzun iskemleleri kofm"uf- zannederim. evvel nhtunda olaca1anış. düşünememitken, işte timdi, Ne- hislerle kartılatmamıftı. 
!ar, ikisi de ellerinde birer örgü - Sen onu çok seviyorsun da - Bedi Muammerle Nejadm jadm bu sözlerinde ve tavırla- Esasen, daha on yedi Yf.fm• 
ile uğraşıyor, arada bir, kesik ondan böyle dü,ünüyoraun.. buluşmaaını ıörmek isterdim rında fazla hodbinlik buluyor- da i~ ona: 
kesik konu,uyorlardı. - Belki bunda haklıam. Onu teyze .. Biribirini nasıl tanıyıp bu- du. - İtte aenin nİ§anlm •• Kocan 

Bedi Muammerin geleceği ha- cidden severim. lacaklar acaba? Acaba evlend"ıkten aonra da da bu olacak.. hayatmm aonuna 
berini alalı beri , aralarında en - Teyzeciğim, Nejada ve h.- ' - Bu kolay kızım.. Nejat söy- bu böyle mi olacaktı? O, evli bir kad1ar ... demİ'flerdi. 
zengin konutma mevzuu bu idi. na kıskanmak mı dütüyor? lemiyor mıyd'ı? Vapurda sorup kadın. yinıe bugün!kü gibi tey- O da bütün çocuk kalbinin 
Leyla, o geçeden sonra çok dü- - Deli kız, Nejat kendi oğ- doğruca kamarasına baskm ede- zeaile Nejadın arasında biT çocuk ve dütilncesinin ıaf ıözlerile bu-
şünmüt ve Bedi Muammere ait !um, sen de yakında gelinim, ya- cekmi,. muameleai görerek nezaret al- nu görmüş ve: 
bir çok eski hatıralarını çocuk- ili kızım olacaksm, hiç onu size Haydi git Leyli •. Yalnız fazla tında mı olacaktı? Evlenmek, - Peki .... demişti. 
luğunun derin ve karanlık köıe- tercih eder miyim? geç kalma.. Bilinin a Nejadın evli bir kadın olmak!.. itte hali. ayni "peki!" ile ya-
lerinden birer birer ayı]damıftı. - Teyze, fU karşıdan giden buna cam srkılrr. Yemeği on iki- Çoculduğundan beri leyli mek- fıyor ve yürüyordu. 

Yalnız ona bir vücut ve bir teh· yellrenliye bak.. ne nazlı nazlı atı- de istedi. tepte yaşayan Leyla için bunlar Fakat içinde. hayat bu de-
- Leyli., Bedi Muammerin re bulamıyordu. Onu ainirleten zülüyor. Leyli., bir çocuk gibi, ayak- biraz karanlık kalan noktalardı. ğildir, sevmek başka bir !ey 0 1-

evine son bir defa göz gezdirdin de itte bu.. Ayte Hanım cevap vermedi. larmı sürterek çamlıklara daldı. Filhakika arkadaşlan ve okudu- malı! diyen bir his, vakit vakit 
mi kız? - Teyze, Bedi Muammer uzun örgüsüne dalan gözleri bir daki- İçinde , Bedi Muammeri bekleye "tu kitaplar ona hayat hakkında onda hoşnutsuzluk ve botluk ya-

- Sen hiç üzülme teyzeciğim.. boylu mu yoksa kısa mı? ka Leyli.ya takıldı ve yine başı bekleye yerleşmiş bir heyecan müphem bir takım fikirler ver- rattığı halde, o, bütün ömrü etra-
Emsal kalfa .er tarafı tertemiz Kızım, kaç defadır sana önüne düıtü .. Leyli.nın bahsi de- vardı; fakat teyzeainin son söz- mitti, amma bunlar daha ziyade, fındaki erkeklerde bir arkadq-

----~·~.ı-·-~·.ı-•_;•.._•ı...--'~;......1·~.ı.. ·--ı·ı.--L-..... ~ ''-~w·· ·.._._.-.~-~··ü·•.._ ....... ....;·....,·a·.u.· .-..... .._.L.~~~·ıa.ti·irıı...ı'"-...iı'~·...ı•~··w·i.n.i.:....a·m-·ı1•-ua:115.•ı...,_...J~1le.ı:i"....s.-:>nı-·.ı~,-a..JLu·-~·-ü'a.ıııllıl~ılU··u.__Lbi.ı·~ı·e·-~·i.ı:...J.....ııoa.z.ıı.ı:"i.v.ıl11an~i~''ı.ıı.ı~±·ti··:....---~--L.lh~ks..,ıa~r~a~v·~r~~,,k..~J>bu bo luv doldu~ra-~--



MİLLiYET ÇARŞAMBA 14 KANUNUEVVEL 1932 s 

Wersaille Konferansı Sahnede! 

Madenler ve 
Hararet 

Delikli boru ''Yıldız oyunu,, oynayalım Kış geldi 

~ :. 

Çok defa keodi kendinize 
sormuşsunuzdur, şu termonıet
re denilen basit ilet naııl olu
yor dıı sıcağı, soğuğu biliyor? 
Filvaki pencerenin kenarında 
asılı <!uran termometreyi çivi
sinden çıkaralım ve sobanın ya 
nına götürelim. Biraz sonra 
cam tüpün içinde bulunan civa 
miktannın çoğaldığmı görürüz 
Halbuki hiç kiı:me tübe yen~ 
d~n civa ilave etmediği için. 
vehleten esrarlı bir hidiıe kar
!ısmda gibi kalırız. Halbuki 
termometreyi alıp tekrar pen
ceredeki çivisine aaaraak, civa 
ınikdarı yavaş yavaş azalır. Na 
sıl azalıyor? Cam borunun için 
den bir tarafa akmayor ki, böy 
le azalsın. 

Şu haciiıeJere bakarak, civa 

Bu küçük hileli bir oyundur 
ki, intikam almak istediğiniz 
arkadaşlara karşı tatbik edile
bilir. Onun için yirmi santi
metre uzmıluğunda mukavva 
bir boru yapm1z. Aynca bir fİ
şe mantarından bir yuvarlak 
kesiniz. Fakat bu yuvarlağm 
kutru mukavvanın borunun kut 
ru kadar olıwı. Bu mantarı bo 
runun merkezine yerleştiriniz. 
O ıuretle ki boru iki kısma ay
nhnıt olacaktır. Borunun diğer 
bir ucunu da delikli bir kapak
la kapatınız. Bu kapağın ortası 
na da tenekeden bir tüp geçjri 
niz. Fakat bu kapağı kapatma
dan evvel de içine bir mikdar 
un koymağı: unutmayınız. inti
kam almak istediğiniz arkadaşı 

(" [) 

nıza mukavva boruyu vererek 
diyiniz kiı 

- Üfür, bak ne güzel öte
cek. Yalnız üfürürken gözleri
ni kapa .• 

Eğer alır da teneke tüpten ü 
fürürse. borunun içindeki un
lar deliklerden fırlayarak çocu 
ğun yüzünü palyaço suratı gibi 
bembeyaz eder, bırakır. Bu hile 
li oyundan maksat ancak gül
mek olmalıdır. Yoksa kızdırıp 
ta kavga çıkarmak değil. 

lırlar. Mendilleri bir ucundan 
tutarak, köşede duran çocuk
lardan birer kaval ye intihap e
derler. 

Ondan sonra erkeler 

A 

Bu oyun çok eğlenceli bir fey 
d'i.r. Y apmaaı da o kadar zor de 
ğildir. Büyücek murabba tekil
de bir mukavvaya biribiri içine 
ve merkezleri bir üç daire çizer 
siniz. (Şekil A) ve bu üç daire
yi de on altı müsavi kısımlara 
ayırırsınız. Evvela kurşun ka
lemle çiziniz. Sonra üzerinden 
mürekkep geçersiniz. Y allllZ A 
teklindeki noktalı çizgileri çiz
meğe lüzum yoktur. Dairelerin 
ortumdakl yıldızı da çizmeyi
niz, Bu yıldız müteharriktir ve 
ayn bir mukavvadan kesilecek
tir. Bu yıldız sağa sola clönebil 
mesi için, mukavvanm ortası
na bir küçük çivi ile raptedile
cektir. Sağda B şekli bu yıldı
zın nasıl yapılacağmıı gösteri
yor. Evvela mukavvanın orta
sındaki daireye müsavi ayn bir 
daire çizersiniz. Ortaya gene 
B şeklinde noktalı olarak göc
terildiği gibi ikinci bir küçük 
daire daha çizer ve birinci da
ireyi gene noktalı hatlarla gös
terildiği gibi, hatlar çizersiniz. 
Bundan maksat asıl yıldızı çi
zecek umumi hatları bulmak 
içindir ki B şeklinde yıldızı te! 
kil edecek hatlar, noktalı ola
rak gösterilmiştir. Yıld'ız da bu 
§ekilde hazırlandıktan sonra, 
şimdi A şekline geçelim. Üç ta 

ne taı lazımdır. Bu taşlar da 
yuvarlak mukavvadandır. Fa
kat renkli olarak boyanacaktır. 
Birincisi mavi, ikincisi, sarı, Ü· 

çüncüsü kırmızı.. Yıldızın be
yaz kıaımları da boyanacaktır. 
4 numara mavi, S numıua ye
şil. 6 numara sarı, 7 numara kır 
mızı boyanacaktır. Yıldızlara 

bu numaraları yazmak lazım 
değildir. Sadece renkleri tarif 
etmek için modele numara kon 
muttur. Aslında numaraya ihti 
yaç yoktur. Matlup olan renk
lerdir. Şimdi bütün levazım bu 
suretle hazırlandıktan sonra o· 
yuna gelelim. Üç oyuncu lazım 
dır. Her oyuncunun bir taşı var 
dır. Taşlar merkezden en uzak -·----.. ---·-----·---· 

ınikdarmm azalıp çoğalmadığı 
nı. ayni vezinde kaldığmı ka
bul etmek lazı.m .gelir. Ancak 
l?etice olarak şöyle bir mütabe 
deye varıyoruz ki, ayni mikdar 
daki civa sıcağın veya soğuğun 
tesiri altında daha fazla veya 
daha az ·yer işgal ediyor. Bu 
hal, yalnız civaya münrasır de
ğildir. Mesela kendinize bir 
balon aldınız. değil ıni? Bu ba
lonu birkaç saat dıtarıda soğu 
ğa terkediniz. Balon bir müd
det ıonra vakti geçıniı bir ar
ınut gibi buruşacaktır. F aka.t 
balonu dışandan alıp sıcak oda 
Ya koyunuz. Tekrar eski güzel 
Ve dolgun halini alır. Bu tecrü 
beden c~ o şu anlaşılır ki, balo
nun içindeki gaz de tıpkı civa 
gibi sıcağın ve soğuğun tesiri 
lltmda kalmaktadır. Demek ki 
cisimlerin, sıcağın tesirile ha
cimleri artıyor, soğuğun tesiri
le de hacimleri küçülüyor. Bu 
hadiseyi bu suretle kabul ettik 
ten sonra, neden böyle olduğu
nu izaha çalışalrm. Fakat bura
da artık tecrübe ve müşahede 
&izin elinizde değildir. Çünkü 
hadiseyi anlamak için ecaamm 
İçine göz atamazsınız. Biliyor
'unuz ki cisimler, son derece 
küçük nihayetsiz daimlerden minde aldanmayan erkeğe kız 
ltıürekkeptir. Bunlara molekül menılili verir · Aldananlara da 
diyorlar. Bu moleküllerin ara- mendil verilmez v"' kendisi 
•ında bir cazibe ve bir de dafia yumrukla tekrar köşeıine ko-
~~vvetleri mütemadiyen hü- vulur. 

1 

tjjm ıürer. Vakıa kuvveti sebe Ondan sonra kavalyesiz 
b·ı kalan kızlarla kavalyesini bu-

l e moleküllerin arasmd'a me-
•a.fe vardır. Cazibe kuvvetile !ar kızlar ve kavalyeleri, bu za 
L.. L.:.---::-:--:--=---'-'_.._ valıarm etrafında el ele halka 
'llitün moleküller biribirleri ara 1 r....ı d ki · k dl bi d rı ır. v" ar a mm en aın· 1· yaparak 'r ana tuttururlar ve 
•ındaki bu ım.esafeyi muhafaza 
e.lerler. Müvazene huri olur. intihap ettiğini tahmin ederek, damsız kalmıf kavalyelerle a-
l. 1 b k d 1 o kıza doğru yürürler. T ah- lay ederler. 
;"e&e i ir ar a atmız a oynar 1 "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "'en, onu bir iple kendinize doğ ı • 
t\ı çekiniz. O da uzun bir bu
lorıla göğsünüzden iterek çek
~:nize mini olsun. Eğer mu
~il kuvvetlerinizin ikiıi de 
'Yrıi derecede iıe, müvazene 
b&ıı! olur. Yani arkadqınız ai
ti kendisine doğru çekemez. 
!:' a.kat baston kmldı mı, veya
~ııt İp koptu mu, öteki kuvvet 

min de hacmi artar. Yani inbi- de rakkasların uzunluğu saatin 
sat eder. Bilakis harareti soğu- hareketini tanzim eder. Fazla 
tursanız, moleküller yakla§U'- sıcaktan rakkas uzarsa, saatin 
lar ve cismin hacmi küçülür. de muntazam hareketi zail o
Takallüs eder, Ciımin bu suret lur. Bu sebepten rakkasların i
le büyüyüp küçülmesinin ba- malinde inbiaat kabiliyetleri 
zan da mahzurları oluyor. Ma- muhtelif iki çeşit maden kulla 
dent inşaatta bu nokta nazarı nılarak mahzurun önüne geçil
itibara alınmak 13.zım geldiği i- mektedir. Madenlerin bu huaa 
çin mesela clemiryorllannda sından muhtelif tekillerde iati
raylar arasında veyahut demir fade edilmektedir. Mesela bazı 

• 
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hanelerden he!'hangi birine ko
nur. Zar atılır. Zan atan t&fını 
müıtereken intihap edilecek bir 
istikamet dahilinde, kaç gelmit 
se o kadar hane ileriye alır. E
ğer bu tatm geldiği hanede bq 
ka bir tat vana, o t&f zarda atı 
lan mikdara göre o kadar hane 
geriye gider. Gene ayni oyun
cu zarı atar. Fakat bu sefer, zar 
da ne gelınişse yıldızı - saat 
yelkovanmm istikametinde -
o kadar hane mikdarmda çevi 
rir. Yalnız yıldız oyunun bida 
yetinde herhangi dört hanenin 
üzerine konulmuş bulunmalıdır 
Eğer oyuncu yıldızı çevirdik
ten sonra, yıldızın uçlarından 
bir tanesi, kendi ta,ınm bulun
duğu istikamete düşerse, yıldı 
zın renginin ifade ettiği sayıyı 
kendi hesabma yazar. Renkle
rin ifade ettiği sayılar da bun
lardır: Mavi 1, yeşil 2, sarı 3, 
kırmızı 4, oyun sıra ile bu şe
kilde oynanır. Eğer oyuncular
dan birinin taşı iki taş arasında 
mahpus kalırsa, ona oyun sıra
sı verilmez, Yani zar atmak 
hakkı yoktur. Mütea,\ı)ıp oyun
cu :ı:ar atar. Evvelden oyun için 
bir sayı mikdan tayin eıillir. 

Kim evvel bu sayıya yetişirse. 
oyunu o kazanır •. Bu, yepyeni 
ve çok eğlenceli bir oyundur. 
Y ağınurlu havalarda evinizde 
güzel vakitler geçirmiş olursu-
nuz. 

Hayvan isimleri 
1 - Oyunu kazandık. Bizim, 

tim anhada" çıktı. 
2 - Poliıı kaçak altınları ya

kaladı. 

Artık ortalık kıt manzarası
nı aldı. Ağaçlar yapraklarını 
döktüler. Gök yüzünün tatlı 
maviliği kalmadı. yağmur, fırtı 
na, siı ... Her şey yakınlard'a ya 
ğacak karı hatırlatıyor. Kapı
lar sıkı sıkı kapalı, pencereler 
kapalı .. Soba borularından, o
caklardan buram buram du
man tütüyor. Kötkün sahipleri 
de artık evlerinden çrkmayor
lar. iki kızlan ucağın kenartna 
sokulınuşlar, bu sıcak aile hava 
sı içinde ellerindeki itle meş
gul oluyorlar. 

Kızlardan biri: 
- İtte kıt geldi, dedi, her ev 

de ocaklar; sobalar yanıyor .. 
Öteki cevap verdi: 

- Her evde yamyor mu 
zaıınederain? Aman hem.ireci
ğim, ıu elimizdeki fanilaları he 
men örüp bitirelim de, götür&
ceğimiz fakir aileye götürüp ve 
relim. 

Kızlar, annelerinin de yardı
mı ile ellerindeki i!i bitirmeğe 
koyuldular. 

Akşam üstü babaları geldi: 

- itte kıt geldi, c:ledi, yanan 
ocağın kenarında hep beraber 
oturup dinlenmek ne iyi şey ... 

Kızlardan büyüğü: 

- Evet baba dedi, fakat şu 
fakir Ahmet Ağaya odım da 
göndersek ne iyi ederi:ı:, değil 
mi? 

- Pekala yavrum, yarın da 
odun göndeririz. Fakat kızlar 
şu pencereleri iyi kapatın d'a gü 
zelce ısınalım. 

Küçük kız hemen pencereye 
gitti. Orada birdenbire durakla 
dı .. Çünkü soğuktan titreyen 
bir küçük kuş, pencerenin kena 
rma konmuş duruyordu. San
ki: 

- İşk kış geldi, sakın beni 
bırakmayın. Ormanımı kaybet 
tim, artık yiyecek bulamıyo
rum. diyor gibiydi. 

Kuş çocuğu göraü. Uçtu. Fa 
kat çok uzağa değil.. Konduğu 
yerden çocuğun beyaz bir şeyi 
ufaladığını gördü. Acaba yene 
cek güzel bir şey mi diye dü
şündü. 

Kuşa cesaret geldi. Tekrar 
pencereye yaklaftı. Orada hiç 
aklı gelmeyen mikellef bir 
yemek buldu. 

O sırada babası sordu: 
3 - Bir daha sana kefil ol- - Yavrum pencereyi neden 

mıyacağım. . kapatmıyorsun? 
4 - Kaç yıl andım senı. ı . . _ 
(Her cümlede bir hayvan iuni - Şımdı babacıgım, kutca· 

var. Birincide timsah, ikincide ça· ğız yemeğini yesin, kapataca
kal, üçüncüde fil, dördüncüde yı- ğım. 
lan ... Hayvan, çiçek, sebze, mey- - Gene birini daha mı besli-
va isimlerini böyle cümleler içine 
aıkıtbrmağı tecrübe edin. Evde 
eğlence olur). 

Bu kayıktakiler tehlikenin farkına 
varmadan geziyorlar anıma, bir 

timaah yaklqmalarını be~iyor. 
Acaba timsah nerd"? 

yorsun? 
- Evet .• "işte kış geldi" di

yen zavallı bir kuşcağız .. 
O zaman babası: 
- Evet çocuklar, dedi, kış 

geldi fakat kıt fakir ve yoksul
ların ıztırap mevsimidir. Onla
ra bu ıztırabı mümkün olduğu 
kadar a"! hissettinneğe çalışa
lım. 

Kızlar bu sözlerden sonra 
tekrar tığlara yapıştılar. He. 
men ellerindeki örgüyü bir an 
evvel bitirmeğe çalıştılar •. 

Çünkü kıt geldi. Sıcak köte 
)erinde oturanlar, soğuktan ız
hrap çekenleri dütünmeli. On
ların yardımına kotmalı .. 

, 
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Maruf Alınan muharrirlerin 
den Emile Ludwig ahiren Ver 
ıaiUes muahedesi hakkında bir 
piyes yazmııtır. Ludwig bu f&· 
yanı dikkat piyesinde Veraail
leı konferanımı terzil etmekte 
ve murahhaslara söylediği ıöz 
!erle muahedeyi vücude getiren 
konferansla inceden inceye a
lay etmektedir. Piyesin fHndİ 
Londrada husuai ıurette prova 
lan yapılmaktadır. Ancak Jıe. 
nü:ı: halka gösterilmediği tem-

Memlekette 

Kırkağaçta tütün 
satışı 

Kırt.ağaçtan yazılıyor: - Kau 
bamızda bulunan tütün eksperle
ri iki üç hafta içinde tütünleri k&
milen aatın almışlardfl'. iki üç gü
ne kadar tütünler tealim alınacak
tır. Son zamanda tütün fiatleri 
düımü,tür. 50 · 60 kuruta kadar 
tütün aatılmııtır .. 

Şarkıılada türkçe 
ezan 

Şark.ııladan yazılıyor: - Bir 
hoftadanbf'ri burada türkçe ezan 
okunmaktadır. Halk türkçe ezanı 
derhal benimaemi' ve çabucak öğ
renmiştir. 

Bir şantözü vurdular 
ADANA - Alidede mahaUe

~inde oturan kahveci garaonlann· 
dan Bahri, Şark tiyatrosunda ça
lıımakta olan şantöz Şefkat Ha
nımın, tiyatroya gelirken önüne 
çıkarak bıçakla ehemmiyetli au· 
rette yaraladığından yakalanmış 
ve Adliyeye teslim edilmittir. 

Bahri, iıtintak hakimliği tara· 
fmdan dinlendikten aonra tevkif 
edilmiı ve Şefkat Hanım da teda
vi altına alınmııtır. 

Akrabalanndan 
birini öldürdüler 
ADANA - lcadiye mahalle

sinde oturan Tahir ve Maksut İli
minde iki kişi, ayni mahallede o· 
turan akrabalanndan Kasım of
lu Salihi bir kavga neticesinde ba· 
şına sopa ve• demirle vurmak ıu· 
retiyfe üldürdüklerinden yakalan
mışlardır. 

Cunıhuriyet Müddeiumumi mu
avini Halit Beyin huzurunda dün 
hükümet tabibi Hamit Bey tara
fından ceBctte yapılan otopıi ame 
liyeainc!e Salibin batın" vurnlmak 
neticesi seytttinı nezfi dimağiden 
öldüğü anlaıılmıt ve ı;ömülmeaine 
izin verilmistir 

Elektrikli tel 
Hayraboludan yazılıyor• - Te 

kirdağ caddeıindeki 128 numara
lı elektrik direğine aanlı dikenli 
minia nasılaa cereyan hattına te
mas etmiş, ezan vakti direiiıı ya
nından geçm..,kte olan 18 ya9mda 
Hamdi iırrinde bir çocuk ta bu 
dikenli maniaya ciokununca cere
yana kapılmıftır. Hamdinin cere
yana kaj>ıldığıru gören annesi oi· 
lunu geri çekmek iı: lemİf, cereyan 
ona da te-s;r <·tmiıtir. Bu iki kaza 
ı:ode. ahalinin t"dbirleri ile cere
yandan ku~tar:lm•ala:· iae de evle 
rine ümit•ız bir halde ırötürülmüt 
terdir. Vazıy..tleri ~.,k fenadır. 

Suriye Başvekili 
seyahat ediyor 
ŞAM 7 - Reiai vüzera Hakku

lazım Bey iki ıün evvel Suriyede 
bir tetkik seyahatine çılmuıtır •. 
Bu ıeyahati eanaaında Humua. 
Hama, Halep ve müstakil lıken
derun aaucağma utrıyacaktır. On 
giin kadar devam edecek olan bu 
eeyahatte Reiııivüzeraya huıuai 
daire ve Adliye müdürleri de re
fakat .. decektir. 

köprülerde çubuklar arasında )'lıngın muhbirleri bu neviden- Bet ili on iki yatında bir çocuğun elbise dolabıı 1 - Lacivert manto, Kongre 
hesaplı bir mesafe bırakmak dir. Yangın çıkıp ta maden ha ayni renkte bere, 2 - Mantonun altına giyilecek kolsuz yelek. Açık maYi Süleymaııiye Terbiyei Bedeniye 

ıil hakkında aan'lürce bir karar 
veril.memiıtir. San.ürün piyese 
müsaade edip etmiyeceği veya 
birçok yerlerini makaslayarak 
mı müsaade edeceği malUın de
ğildir. 

Y ukankı resim bir prova es
nasında alıımııttır. Soldan sa-
ğa doğru Clemanc.eau, Lloyd 
Georges, Balfour (ayakta), 

Wilson, Paderevaki, Mareşal 

Foch. 

~oosvelt 
Ne yapacak? 

NEVYORJC. 13. A. A. - Demok 
rat liderlerinden miralay Houee'un 
"Harici itler" unvanlı aylık mec
muada intipr eden bir me.kalealne 
nazanm M. R009nelt rekabet eoa
•ma müstenit tarifeyi ipka edecek 
Ye harp borçlan meaeleainin aiyaai 
bir mesele halinden çıkmuını temi
ne çalıtacaktır. Mü...,.ünileyb ayni 
zamanda emnüaelimet fikrinin bü
tün dünyada yer tutmaaı için de gay 
ret aarfedecetkir. Miralay Houıe, 
diyor kiı Tahdidi tealibat, emnüse
limet ile mütenilik olmalıdır. Bu 
emniyeyi, """ka ten.İt altında tahak 
kuk ettirmeğe imkan yoktur. 

İtalya -Yugoslavya 
arasında hadiseler 

ROMA, 13..A. A. - Ayan mecli
ai, Trau hadiaeleri hakkındaki iııti
zah takrirlerini yann müzakere ede 
cektir. 

1 RADYO 1 
Bugüıılril program 
18-18,45 Stüdyo aaz heyeti. 
18,45-19 Mublia lbrabim Bey ta-

rafından taNnuf konferaıw. 
19-20 Orkes~ 
20-20,30 lnd n Nuran H•nnnlır. 
20-30-21,30 Orkeatra, Ajana. bor-

sa haberler!. 

VARŞOVA 1411 m. 
19.05: Kafe-Koıuer. 201 Muh

telif. 21.0Sı Koro koıueri. 22.10: 
Piyano koıueri (Nieviadomaki), 
Liıt). 23.lOı Taganni. 24.0Sı Ka
fe-Konaer. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
17 .05: F arkaa Sigan muaikiai. 

21.05: Seali filmlerden parçalar. 
22.20: Gazete habnleri. 22.35: 
Metropol kahvehaneainden: Rou· 
sael, Haydn, Blumer ve Chretien' -
in eserlerinden konser. 

VlY ANA 514 m. 
18.05: Gramofon koıueri. 19.15 

Konferans, müaahabe. 20,05 : 
Erneat Liasauer (Kend i Herlerin
den). 21.40: Lepold Reichwein'
m idaresinde orkestra. 22.56: Ha
fif muaiki. 

PRAC 488 m. 

17.15: Hafif muaiki. 19.35 Mü
aahabc. 20.25: Tagannili ve mü
sahabeli kantık n"friyat ile fanta 
zi sololar. 21.10: Haydn, Reger, 
Mozart ve Novak'm eaerlerinden 
konıer. 23.20: Cazband. 

ROMA 441 m. 

21.50: "LA VlTA BREME" i· 
ıimli F alla'nın aaerlerinden ope
ra temaili. 

ZORIH 459 m. 

18.05: Gramofon. 20.50: Ha
fif mu.aiki. 21.20: Temsil. 22.05: 
Konaerin devamı. 22.35: Haber
ler. Müteakıben: Radyo orkeatra
smm cece konaeri. 

BOKREŞ 394 m. 
13.05: Gramofon. 14.051 Ke

za. 18.05: Orkeıtra. 19.30: Ke
za. 20.451 Gramofon. 21.05: So
lo - Flüt, 21.50 : Piyano - solo
au. 22.20: Piyano - Keman ao
lo. 

&kim olur. Ya ıiz arkadatrnızı 
!ıastonla itersiniz, yahut o sizi 
~i ile çeker. Cisimlerde de mo-
1~küllerin müvazenesini muha
~a için uzaklaştırma vazifesi
~ gören enerji "hararet" tir. 
,. a.rareti tezyit ederseniz, ci-

lazım gelmektedir. Eğer bu rarette~ kızdı mı, uzar, uzayın cerseyden, fennüt ;çin çift diiğmeli, 3 - Açık mavi yünden ef&l'P, udan Yurdundanı Yurdumuz eenelik 
nokta nazarı dikkate alınmaz- ca madenin ucu elektrik cereya lacivert, kınruzı, beyaz triko, 4 - Triko pulover, ve ima kırmızı, umumi kongreai 6 klnunuoani 933 BRESLAU 325 m. 
sa, güneşin altında kızan ray m temin eder ve bu cereyan da lacivert ve beyazlı çorap (5), 6 - Lacivert külot, 7 - Koyu kırmızı triko pertembe ~ü .. at 19 da yurdun 17.051 Gramofon. 19.15: Not'e 

~lerdeki müvazene bozulur. 
1 °1 küller biribirlerinden uzak 
\ ırlar v,. tP~kil ettiHeri cis-

bükülür ye tren yoldan çıkar. muayyen yere konmuş zili işle bere, 8 - Lacivert ve beyaz cizgili kırmızı yünden örülmüt eldiven. Şehzadebqı Letafet apartmıaıu il taganni. 19.45: Koruer. 20.35: 
K .. .. d k"IA k 1 b"I' · z·t 1 _._ 9 _ Beyaz verni kayıttan kemer, 10 _ Koyu kırmızı ince yünden, lici- dahilindeki merkezinde inikat e- Hamburg'tan •enfonik caz. 22ı 

opru e pe a a yı ı a ı ır. ttr. 1 ça ınca, yangın çndığı decetinden bılcüınle a2anın t84rif Hafif muıiki ve caz. 23.451 Oan-
Gene bilirsiniz. ;, ha7.ı saatler- haber alınır. veri bordürlü yelek.. !eri rica olunur. aq'den: Hafif musiki. 
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Birinci ifeden Geçe Yazılar 
Bir tavzih 

Mehmet Müs!in ve Mahmut E
min kardeıler firma11 namına P• 
zet.,mize gel- bir tavzihnaısıeyi 
berveçhi ati aynen dercediyoruz: 

TENZiLATLI SATIS4iıı ... 

Tasarruf Haftas& mü11asebetile f~bri· ıo· tenzi· 
---- kamız mamulibnın yuzde !alla 

aablacağuu muhterem mllşterilerine arzeyler. 

Milli Tasarruf Haftası 
( Btqı J inci ıahilefde ) ı tine Ye medeniyetine daha büyük im 

haasa nazarı dikkati celbetmekle- ki.nlarla daha büyük ölçül<.rle hiz
dir. Tasarruf vecizelerini ihtiva e- meti için arar. Vatan yangını içinde 
den bu afiıler her an büyük gaye- bir &ll!f çocuiu olarak doğmuı olan 
yi hatırlatmaktadır. Cümhuriyetin 800 bin kilometre mu 

Dün akflUD Radyoda Aliye E- rabbaı geniıliğincleki yangın yerinde 
sat Hanım tarafından taaarnıf madöı, manevi tüyler ürpertici mu
mevzuu üzerinde bir konferana azzam müşküllere rağmen açtığı ile 
verilmiftir. ri ııidif çıirrlarmdan bugiine kadar 

Cemiyetin bu sene ilk defa ter- kazandan meaafe istikbal için rubu
tip ettiği tatb müsabakuı yarm mum sakin bir emniyet, kafamıza 
Halkevinde yapdacaktır. Jüri he- ve kolumuza en ümitli kuvvet vtte
yeti DaııİJ Beyin riyaseti altında cek mertebededir. Yolumuzun bizi 
tqekkiil etmiftir. Bu müsabaka· sağlam iktısadi temeller üzerinde ku 
nm çok Nibet göreceii muhak· rulınuı en kunetli, en yüksek mede 
kak görülmektedir. niyetli Türkiyenin bütün insanbk 
KAzım Paşa Hazretlel'lnln l için yeni, ".e parlak .,..d~t .. ufuk~ 

teıekkllrleri aça~~ .'naruy~z. Buyük tarihi 
.. .. vazifeııwı ifası- milletçe hazırlaru-

ANKARA, 13. A. A. - Buyük ı yoruz Aziz dinleyicilerim· milli bün 
M.ı11et Mec:!isi .ve ~illi l~tisat ve ta ymıizln en bayırlı uzuvla;..,dan biri 
sarruf c~yeti ...... Ki.znn P&f& haline giren milli tasarruf ve ilıtısat 
Hazretlen, Oçüncü Tasarruf ve Y6 - cemiyetinin hinmıetiyle her yıl kutlu 
li ~· haftası münasebeti~le ....,_. laclıimuz asarruf ve iktısat haftası
lekehn her tarafından tebrik tel~af nm mini. ve ehemmiyei ile müspet 
l'!"ına •'f"' ayn cevap Y~ ~ faydalan yıldan yıla artmaktadır. 
~~ızlıgı kartıunda. tetekkürl~ Muhterem cemiyetçe milli iktı .. t ter 
ıh~ Anadolu A,ansmı tavsıt et biyesinin en doğru esaalarla kôkl"f 
mqlerdir. mesi için yapdan değerli hizmetleri, 

Maarif uelılllnin nutku maarifimiz namına tükranla ana
ANKARA, 13 (A.A.) - Milli rım. 

lktısat ve Tasarruf haftası münase- Vilayetlerde yapılan 
betiyle Maarif Vekili Rqit Gelip B. tezahürat 
bu akJam radyoda ıu nuktıı söyle
mi4tir: 

Muhterem dinleyicı1erim; Omıan 
lı lmperatorluiuna bir mezar ~· 
d kmek li.znn gelse bence hunun üs 
tüne ıu cümle kazınmalıdır: 

Bin türlü günahından ba.tka d
ban iktısadiyatmın ne olduiunu an 
lamadan ve millete öğretmeden öl
dü. AUbıh taksiratını affeyleye. 

Ciimhuriyetin göze çarpan vasıf 
larmdan biri deYlet temelini iktısadi 
esaslar üzerine kurmak karar ve gay 
relidir. Cümhuriyetin iktısadi siya
seti ı...ıca ıu dört prensibe dayanı· 
yor: 

AMASYA, 13 A.A. - Tasar· 
ruf ve yerli mallan haftasının bq 
lama11 münasebetiyle tertip edi
len yerli mallar sergisi Belediye 
salonunda merasimle açilinıtbr. 
Seı·gi bir hafta devam edecektir,. 

DENiZLi, 13 A.A. - Taaa.rruf 
ve yerli mallar haftası gönüller
den kopan çoıkun bir sevinçle 
batladı. Tekmil kahvehanelerde 
ocaklar yanmamııtır. Mütterilere 
incir üzüm, fmdık ve portakal v&o 
rilmektedir. Evlerde miı.afirlere 
kahve yerine üzüm ve incir au.ııuJ .. 
maktadır. 

ZONGULDAK, 13 A.A. - Ta-
l - Müıtahsili korumak, sarruf ve yerli mallar hafta11nm 
2 - İhracatı korumak, hatlama11 müruuebetiyle tehri-
3 - Milli SamJi ve l§Çiyi koru mizde tezahurat yapılmıtbr, Ter-

mal<, tip edilen yerli mallar sergisi mek 
4 - Demiryollar ve fOl"lerle si- teplilerin ve büyük bir halk küt

yasi olduğu kadar iktısadi vatan bir lesinin ön;mde açıldı. Sergi bir 
!iğini korumak. hafta aürecektir. Ba münasebetle 

Bu prensiplerden doğan tedbirler söylenen nutuklarda büküm timi
ve onlann milletçe kavranmalı, be- zin milli iktısadiyatın yükselmesi 
nimsenmesi sayesindedir ki dağlar huausunda aldığı tedbiTler ,ükran 
kadar yıkılmaz, gökler kadar çök- Ja yadedilmittir. 
mez sandan memleketlerin zelzele- Sinema binumda bir hafta 
ler içinde sanıldığı azgın iktısat halka konferaııalar verilecektir. 
buhranında genç Cümhuriyet dünya DENiZLi, 13 A. A. - Gazi 
nın imrenerrk baktığı bir mukave- Mustafa Kemal mektebinde ta
met kudreti göstermekte beıeriyeti aarruf ve yerli mallar haftaaı İ· 
önüne ka~~ t;iiren, ... vuran ~· çin hazırlanan yerli mallar sergi
~ ~endı ınki.şaf cıhazl"':''!' ıtl<'t ai açıbnıttır. Komtu vilayetlerden 
rnek ıçın muharrik kuvvet. gıbi kulla haıka, lzmir, İstanbul, Bursa Vi
nılmalctadır. Memlekete gıren malla f lyetlerinden ve Adapazanndan 
meml~ke~!en çıkan mal ~mda. mu fabrikalar ve el tezgihlan ııergi
vazene gozetmek devlet butçesınde ye külliyetli mal göndermiflerdir. 
masarifi gelire uydurmak gibi buhra AüANA, 13 A.A. - Tasarruf 
na kartı timcliye kadar balanabilmİf ve yerli mallar haftaaı için tertip 
belli batlı koruma ilaçlanru balmak olunan üçüncü yerli mallar aergiai 
la ve kullanmakta Türkiye Cümhuri bugün Ticaret oda11 salonunda 
yetinin hiç bir devletten geri kalma- Vali Bey tarafından merasimle a
mq ve belki bulat ve kullanıt isabe- çılmı§br. Mülki ve askeri tekmil 
tinde bir çoklanm ıeri bıralmııt ol- memurin ve büyük bir halk kütle 
duğvnu bu Milli llmsat haftasında a.i merasimde hazır bulunmuttur •• 
aevinçle, iftiharla babrlayabiliriz. Ea Fabrikalar ve müeaseseler ser
iri asırlarda askeri kuvvetleri üstün giye çok kıymetli ve güzel aan'at 
olan milletler zayıf komtnlann ciz- eserleri çıkarmqlardır. Bunlar 
ye ve haraea boığlarlardı. Makine çok beğenilmit ve takdir edilmit
kuvvetinin sanayİe tatbikinden yani tir •• Sergi geçen senelerde açılan
aşağı yııkan yüz yıldan beri ba hara lara nisbetle çok zengin ve mü
cıa tekli değifmİf, iktısadi haraç dev kemmeldir. Sergiyi akpma kadar 
ri ba.tlamııtır. binlerce kiti gezmiıtir •• Halk ser-

Milli SJU1ayiini kurmamıt, istib- giye ve yerli mallarına karşı bü
sal ve iotihl.ikini l"!kiliitlandımuımıı yük bir alaka göstermektedir. 
memleketler eski baraçgüzarlann ye Sinema binasında halka ve 
rine geçınİ4lerdir. Tarih.in acı ve çe- mekteplilere konferamlar verile
tin tecrübeieriyle hayat bilgia.inde cek ve yerli mallarııun imaline 
vııkufu, ihtisası kemale eren Türk dair filimler göaterilecektir. 
milleti iktısadi oahada dahi artık ha Sergide mallan beğenilecek mü 
riı ağızlar ~inde sivn1en keskin dq easeu: ve maiaza aahiplerine al
lerin 11ıramıyacağı, istismar oklan- tm ve gümü, madalyalar verile
nın işleyemeyeceği ııailam anlayııla cektir. 
.:ırlılaruruıtır. Türkiye cümhuriyeti- KA YSERI, 13 A. A. - Tasar
nin Maarif siyaseti , umumi deYlet ruf ve yerli mallan hafta11 diğer 
siyasetinin tabii icaplanndan olarak senelere nazaran çok canlı olarak 
milli iktısat terbiyesini programıma bqladı. 
ana premiplerinden uyar, yavrnla. Hükiimet meydanında mc:ktepli
rımızın, gençlerimizin kuvvetli iktı- le! ve binl!rce halkın önünde bü· 
•adi unsurlar olarak yetiJmeleri, iyi Y_Uk m!raoım yapılmıttır. Muhte
askcrler olarak yetişmeleri kadar mü lıf ha~plı~_r taaamıf h~ftasının e
himdir. Zira milletlerin bayatı ba- heınmıyeli';'den ve yerlı mallarmu 
ıı:ün artık sarahatiyle askeri ve iJcb- zın ~et!n~en baheden nutuk· 
"3di çarpıfmalann biribiri peıüıden lar aoylemışlir:. . . 
yürüyüı manzarası abmtbr. ilim, ~u hafi~ munasebelİ!le tertip 
fen . san'at , edebiyat insan fikrinin edilen yı;rlı mallar serıui açılmq 
ve kudretinin bütün tezahürleri an- t~. 5'_:1'1'1 .hal~ taraf~an bü~k 
cak bu cihanşümul hakikata uygun hır alaka ıle zıyaret edilmektedır. 
olarak inkişaf ettikleri zaman kıyme ANTAL~A, 13 A.A. - Tasa~
ti ı, izdirler. Bu esas milli olduğu ruf ve ye~lı. mallan haftası bır 
kadar beynelmileldir. Milli refah ve bayram l'ıbı kutl~l~~kta~ır-; 
saadeti güttüğü lradar beynelmilel Kahve ve çay yenne uz!'°'• ıncır 
refah ve Hadeti gözeticidir. Beynel veMp~lrl.tabikt I ved.rilmtmuektedr •.. k I 
miltl ebedi sullıa hizmet edebilmek . ı . ı !sa ıya zın yıı se : 
•çi beynelmilel bir kunet olmak, mesını teınm edecek olan yerli 
beynelmilel sulbün hizmetine samimi malı propagandası her tarafta :ra· 
ve makudın Jii)uddiğine hakikaten pılmak.:.ta.:.d:...ı_r·.:....----
inanmış yeni ve büvük kuvvetler 
katmak li.zımdır. Türkiye Ciimburi
ycti bu milli ve insani ırayelere en 
k1"'1 zamanda en büyük kuvvetle va 
rabilm<k için ikbsadi varhğmı bilıri 
ile bilgiye dayanan teıkilatla vük
sdtmeyi ve bunu arhct muYllffaln. 
yctlttle yapabile«k nesiller yeti tir
m~yi en mühim vazife ve mıes'ulivet 
l<ri •ırasına koymuştnr Brum mill .. t 
ç gcisterdiğimiz v .. roaarifçe terbiye 
•. • ıslannın erıumc!a kovduğumuz ik
tısadi mclkvrcnin hiçbir maddepe
, eal tarnfı yoktur. 

Türk milleti parayı zen-

Gümrük 
Tarifeleri 

( Baf! J inci .ahi/elde ) 
tan Ticaı·et Odas;.,a .müracaat e
derek ayni tarife numaralann ih· 
tiva ettiği mllddelerinden memle
ket ihtiyacına ıı:öre &ynlmaaı li.
znn gelenlerin tetkik edilerek bil
dirilmesini istemiştir. Odr çok mü 
hlm olan bu mesele hakkında e
hemmiyetli ve müatacel tetkikata 
batl~tır. 

''Efendim, 

A l 
Ahiren Zahire nümune torbala· 

yaspaşa mezar ıg"' 1 rında vukua bulan bir tahrifat 1 

Sirkeci Ehuasuut caddesinde KARYOLA VE MADENi 
EŞYA FABRiKASI. 

SATIŞ YERLERlı 
meselesinden dolayı Zahire Bor-

( Baf< 1 inci ıahilefde ) yin de aslen Arap bulunduğu ve sasınca hakkımızda tahkikat icra l 
yet olunuyor. Fakat, Rumeli ka· binaenaleyh Ar.ııavut olan Ayas- olunarak Boraadan ibrac:mı.ıza ve 

Fabrika, Eminönünde Seli.nik bonmerıeıi, lstanbu! ve Beyoğlu ls
tiklil caddesinde Yerli Mallar Pazan, Kadıköy iskele•İnde Galip Bey 

zaakerlig" i m· L '-eme·ı· aı·cı"lla" tmda pa,a ·ıe bı·r n ' I k b t" b 1 ...,,.. ~ ı esı ara e ı u un- evrakumzm takibat kanuniye ~ 
böyle bir vakfiyenin kaydı yok· madığı neticesine de vanlmı1 bu- rası zımnında Müddei Umuıniliğe 
tur. lunmaktadır. Sali.hattin Bey, bu tevdiğine dair ittihaz olunan ka· 

/kinci saf ha itte bir sahtekarlık varaa ona ait rarı gazetelerde intifar ettiğini ve 
olmadığını ve kendiı;İnİn Ayaspa· namua ticcarimize sürülen bu le· 
şa nealinden geldiğini iddia etmek kenin hakikat meseleye temamile 
tedir. Bugünkü vaziyet 1udur: muhalif bir surette pyi olduğunu 
Üçüncü hukuk mahkemeainde ika kemali teeısür ve tee .. üfle gör· 
me edilen dava üzerine, mahke- mekteiz. Filhakika hadisenin tarz 
me keyfiy .. ti ehli vukufa havale cereyani yani Borsadan kaydmu· 
ebnİ§ bulunmaktadır. zm terkıyıni ve Müddei Umumili-

Daua iistüne da11a ğe evrakın tevdii keyfiyetleri va· 

Fatih Malmüdürlüğünden: 
Kara Mehmet mahallesin.in Köprübaşı sokağında 6 No. 

fabrikada mevcut bulunan bıçkı makineleri vergi borcundan 

dolayı bilmüzayede satılacaktır. Görmek için Fene r maliye şu· 
besine müracaat ec:lümesi ve yevmi ihale olan 17-12-932 tari 

binde cumartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar mahallinde balu

nacak olan satış heyetine müracaatları. ( 6536) 

Vakfiye, tanziminden yüz ıu 
kadar ııena sonra Evkaf mahke
meai defterine geçirilmiıtir. lfin 
bundan sonraki safha11, şöyle bat 
hyor: Vakfiyeyi ellerine geçiren 
zevat lstanbul Evkaf müdürlüğü
ne bir iatida veriyorlar. Ve "Bey· 
oğlunda, Aya•pa,a kabriatanı den 
ınekle maruf kabı iatanm bu vak· 
fiye hudutları dahilinde olduiun
dan bahs.,dilerek, sonralan uaul 
hilafı olar!lk kabristana tahvil e
dildiğini ileri sürüyor ve vakfiye
ti evlada ait olmak Üzere taaarru· 
funa mÜJaade iıteniliyor. 

Ayaspa,a vakfı müteve llileri, kk?~ir. Ancak zahirine ı~~ hü- 1 İ d 1 • ı 
vRl<lile bumdan mezarbğı naklet- ' wn veren. Borsa Heyetının b~ at. Mr. Kuman a . ıgı ~alınalm il k om ••. _ı_, ___ ı_. 
ti.ki · · 'dd. ....,;.ı d. y 1 kararı hakıkat maddeye tıımamı- • 

Evkaf idaresi, bu iatidayı mah
lulat müdiriyetinc havale ediyor. 
Mahlulit müdürü de bunu Tapu
ya gönderiyor, Tapu idaresi, ma
haüinde bir keşif yaptırıyor. Bu 
ketifte, henüz pek genç ya~ta o
lan bazı kimseler, Ayupaşa va
kıfnamesinde hicretin 933 senesin 
de yaşadığı göateriien Yahudi Sa 
merinin arazW.ni, o devirde yata .. 
mıt insanlar gibi bütün vuzuh ( 1) 
ve kat'iyetile tarif ediyorlar. Bu 
gülünç kqifften çıkan netice, fa· 
tanbul Tapu ve Kadaatro encüme 
ninin 7-10.927 tarihli ve 5744 nu 
maralı kararile tasdik ediliyor ve 
mezarlık, bol keseden Ayupafa 
vakfı iıudutlan içine sokuluyor. 

Evkaf idaresi bundan ıanra, 
mezarlık araziaini mütevelliler 
nam ve hesabına parçalara ayıra 
rak birer ikiler satılığa çıkarıyor. 
Satışın remıi bir daire tarafmdan 
yapıldığını görenler, tabii itin iç 
yüzünü bilmedikleri için tereddüt 
etmeden müzayedelere iıtirak edi 
yorlar. Ve mezarlık arazisi, böyle 
ce, çok geçmeden, elden çıkarılı
yor. 

erıru ı ıa e~ er ı. apı an 1 "fu d • · H b. Mek b. 'h ' · hafriyat n • tic · d b "dd' e nu • e ememekten ve zahiri· ar ıye te ı ı tıyacı ı-
- esın e u ı ıanm 1 k 1 k .. il' b . 

va rit olmadığı anla§ılmıştır. ye ~ 1 ayı m~ tan. n;ıutke'!e ıtkk.ı ır çin 11 adet kazanın tamiri ve 

I • [ "'i yan ış ıga mustenıttir 1 ya n- 30 adet bakır tepsi de pazarlık 
>C eu yeye gelince da huzur adalete hakikatm bi.ria 

Dün de, mezar kazıcılar tara- b ir aurette tecelli edeceğine ve la satın alınacaktır. Pazarlığı 
fından ayni mahkemede ikame ' :rapılan yanlıfhğm tezabhür eyle- 15-12-932 Perşembe günü sa
edilen davaya ait mahallinde bir ceğine emin ve mutemeiniz ancak at 11 de T cphanede Merkez K. 
keşif ı;apılmıttır. Kqi~te mah~e- b~ hakikat t«;celli edinceye ka~~ 

1 

satın alma komisyonunda icra 
me ııaıbı, tapu, evkaf ıdarelenn- vııdan umumıde namusumıza &uru kılınacaktır Taliplerin izahat 
den birer zıı.t bulunmuılanlır. len bu feci lekenin bir müddet da- 1 k · · h .. b:ili 

Belediyenin açbğı dava için 1 ha bar töhmeti altında ezilmemek 

1 

a ma ıçın er gun ~a · sa~! 
yapılacak keşfe gelince, bunun m~k~diyl~ bu huau~ta efki.r umu 9 dan or.a ka~ar. kom.ıs.yona mu 
sureti icra11 21 ki.nunuevvelde tea J mıyeı tenvır zaruretınde kaldık. racaatları ve ıştırak ıçm de mu 
bit edilecektir. Belediyece bu me- lki kardeş dokuz senedenberi her ayyen vaktinde komisyonda 
zarlık Üz~rin~e arazi satın alan türlü ~abrumiyetl.~re ~!-'~ huır bulunmaları. 
:zevatın hıç bırinin mutazarrır ol- n~uskarane.ve ~u~~adı hır.~: (344) (6543) 
mayacağı temin edilmE'ktedir. yı gayret netıce11le ıktısap ettıgı- l 

miz alem ticcaretteki naçiz mev· • 776 ..----.. . .... . .. . . 
kiliı maddi delilere gayri müotenit 

Bir yemin ile ve ancak ihtimali.ta müpteni mdi Harbiye, Süvari Binicilik, 
ittihamlar altında haleldar olma· Topçu Nakliye mektepleri hay 

93 b• ı• •ttİ .. ıahaımızdan ziyade alem tica- vanatı ihtiyacı için ayrı ayn o-
JD Jra gı ı rette medar iatinadı namus olan t k t l ki 

kimselerin man•z kalabilecekleri , nar on unı O U pazar ı a sa 
( 841ı 1 inci ıahilefde ) 1 bu gibi tehlikeli vaziyetler ihti· [ tın alınacaktır. Pazarlığı 15-

fınd~n Türkiye hükUıneti aleyhi- ~~riyle bilhaasa ticaret ~!<;mimi~ 12-932 perşembe günü &aat 10 
ne bır davaya d~ba bakıldı.. 1° •• :n ~ayan nazar".~ mucıbı_ en~ı- 1 d a Tophanede Merkez Kuman 

Gene Umumı Harpten evııel ıe hır hal olmak uzere telakkıye • danlığı satII'..alma komisyonun-
hükUnıet bu ,irkete ıemi ısmarla t:ıyandırki efkar umumiyeyi tem- : d · k ı kt T r l • 
mııtı ve ilk taksit olarak da 90 ı ait eden muteber gazetenizin bu 1 a ıcra 1 mac~ ır. • a .ıp e:.ın 
bin İngiliz lir'ası vermifti. Şirket : noktai nazardan alakadar olaca- tartname Ve numunesını gor
hükümetten timdi paranm üst ta- : i• bir keyfiyettir. itte yani bu nü- mek için sabah saat 9 dan ona 
rafmm da. verilerek ııemilerin a- munelerin tabrifinde zerre kadar ı kadar her gün ve pazarlığa iş
lınmaıını 11temektedır. Mahkeme bir menfaatmuz olmaması dolayı. tirak için ele muayyen vaktin-

Tetktkal başlıyor ddünb~o~~t lhi Si.ot Hahnaeli ha.biamin- aiyl .. bu tahrifatın bize ianadınm de komisyonda hazır bulunma-
Halbuki bu esnada, mezarlıklar e ır mu e aaaıaın e ı re ta· akıl ve mantıkla kabil telif olma-

Evkafın değil Belediyenin malı bu yinine karar vermiştir. Bu zat 9ir- dığmı tafsili.tiyle huzur adalette lan. (343) (65 4) 
lunuyor. Yapılan yolsuz muamele kete evvelce ısmarlanan gemi İspate müheyya bir halde muha- 1800 
Vali Muhittin Beyin nazarı dikka planlarının bugünkü terakkiyab keme gününe kemali aükünct ve • • • 
tini celbetmekte gecikmiyor. Ve fenniye ve hnrbiyeye uygun olup mutavıatla muntazınz onun için 
Evkaf iflerinde ihtisası olan avu- olmadığını tetkik edecektir. Bun· ileride tafoili.tmı mahkeme kara
kal Seniyüddin Beyi tetkikata me dan baıka teçhizatı harbiye Fran• riyle öğreneceğiniz bu hi.diae hak
mur ediyor. Tapu idareainde tel· .,z ıirketinin hükUnıetimiz aley- kında fazla tafaili.t vermeği ada· 
kikata giritildiği zaman görülü- hine açtığı bir alacak davası da !ettin tecelliaine mi.n.i olacak bir 
yor ki, mevzuu bah•olan arazide dün görüldü. bot boğazlık telilkki ederek tim· 
vaktile Ayaspaşanm bir sarayı Mahkeme iki tarafa da dört dilik bizim gibi ıenç ve namuak&r 
vardı. Ve sarayın etrafında bir hafta içinde bir ehli hlbre göster ve aayızati!iyle ıe,:İnen gençlerin 
de bahçe bulunmakta idi. melerini tel< etti. Eğer ehli bib- aleyhinde itaa edilen ba iınadat-

F akat bu sa.rayla bahçenin tim re muayyen ııırakitte göateribnezae tıın tamamiyle beri ve münezeh 
diki Ayaspaşa mezarlığı ile bir a- mahkeme Amstenlam teçhizatı olduiumuzun namuı ve fazilet 
lka11 yoktur. Onlar, Fındıklı cihet harbiye fabrika&ı müdürünü ehli hamiai bulunan muhterem gazete 
!erinde bulunmaktadır. Saray, el- hibre tayin edecektir. nizle bitaro.fbğmız hasebiyle ve 
den ele geçmİ§ ve bütün Evkafı Bunlardan bqka Leon Fort • namımıza olarak efkar umumiye
kadimedc olduiu gibi icareteyne Zehra Hanım, Madam Litzler • ye arz v" ill\nııu rica ve iotirham 
tahvil edilmiştir. Münir Pt-, alacak davaları ıörüJ. eyleriz.'' 

Hava Kıtaatı ihtiyacı için 50 
adet yerli mamulatı aoba pa· 
zarlık auretile ıatın alınacak· 
br. Pazarlığı 19-12-932 pazar· 
teıi günü saat 10 da Tophane
de merkez kumandanlığı aatın
alma komi~yonunda icra :cılına 
caktır. Taliplerin ~artname ve 
nümunesini görmek için sabah 
saat 9 dan ona kadar her gün 
ve pazarlığa iştirak için dıe mu 
ayyen vaktinde komisyonda ha 
zır bulunmalan. (347) (6566) 

1802 Bundan maada, Ayupaşa. vak dü. Lukaa isminde biri de malla- M. Müalim 
fı, Beyazıt v:t.kfmın hudutlan da- nıu iatiyordu. Hükiimetimiz aley- • ., • 
bilinde olduğundan 1000 tarihle- hine açtığı dava hakkında Luka- Davet Maltepe Li-i ihtiyacı için 
rine doğru, Ayaspaşa vakfı ile Be un aleyhine karar verildi. Milli Türk Talebe Birliği Nizam- 500 takım dahili elbiae aleni 
yazıt vakfı ara.amda bir davanın Moriye vereseai de Dolmabah- name Encümeninden: Önümüzdeki münakasa suretile ıatın alına. 

çin sabah saat 9 dan ona ka· 
dar her gün ve münakasasına 
iştirak için de muayyen vaktin
de komisyonda hazır bulunma
ları. (316) ( 6382) 

14011 
• • • 

Hava Müfrezesi pavyonları· 
Da elektrik tesisatı aleni m üna 
kasa ıuretile yaptırılacaktır. 
Münakasası 21-12-932 çar• 
tamba günü ıaat 11 de Topha 
nede Merkez kuman<lanlığı sa 
tın alma ııomiıyonuooa icra kr 
lınacaktır. Taliplerin şartname 
ve keşfini görmek için sabah 
saat 9 dan ona ka.dar her gün. 
ve münakasaya iştirak için de 
muayyen vaktinde komisyon
da hazır bulunmaları. 

• • 

(309) (6302) 
1327 

Harp Akademisi efradı 'hti· 
yııcı için 1800 kilo makarna pa· 
zarlık ıuretile ~atın alır:acak
tır. 19 K6.nunuevvel 932 pazar 
tesi günü aaat 11 de T onhane
de Merkez Kumandanlığı aa
tınalma komiayon,ıımi'a lcra kı
lınacaktır. Taliplerin şartna· 
me ve nümuncsini gö.·mek için 
ıabab saat 9 da'\ cna kadar 
her gün VE' pazarlığa İştirak i
çin de muayyen vaktinde ko· 
misyonda razır bulunmaları. 

(350) (6584) .... 
Gedikli küçük zabit mektebi 

ihtiyacı için 27 ton livamarin 
ve 400 kilo odun pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Pazarlığı 17· 
12-932 cumartesi günü saat 11 
de Tophanede Merkez Kuman
danlığı satmalma komisyonun-
da icra kılınacaktır. Taliplerin 
izahat almak için be-r gün ve sa 
bah saat 9 dan ona kad:ır k~ 
mıayona müracaatları. 

(352) (6586) 

zuhur ettiğine ve neticede .... çe sarayına ait teslimat teıisatm. caktır. Münakasası 13-12-932 
pata valıfmm mahkUnı olarak dan alacağı olduiuııu iddia ede- cuma gÜDÜ sabah saat 10 da Birlik htanbul dördüncü icra memurlu· 
bahçe kısmını terketmek mecburi rek hükômetimiz aleyhine bir da- merkezinde eski 1930-31 senesi kong pazar günü aaat 16 da Topba- d fun an: Emniyet sandığına birinci 
yetinde kaldığı ve Ayupaıadan va açmıJtı. Mahkeme ıenelerce resi toplanacaktır. Bu toplantıda ek nede Merkez K. satınalma ko-
kalan arazinin Beyazıt vakfı tara· evvel yapılan mukavelenamenin aeriyet de olmasa nizamname miina- misyonun<la icra kılınacaktır. derecede İpotekli olup temamı ilt 
fmdan ıuna buna .atıldığı anlatıl bulunarak tetkikine lüzum göster kaşa "' kabul edilecektir. Bütün ar- Taliplerin 9artnanıe ve nümu· bin yüz altmış lira kıymeti muham-
maktadır. di. f . nl lmd 1 -'-ti d elmel . 1.. nesini görmek için sabah saat mineli Beylerbeyinde bostancı bal• 

Satın alanlar, bu vakıt: üzerine Franaız ve bitara •J• ar dün 8 ' arın .....,. n e g en uzu- Ahdullab ağa mehalleoinde gazhane 
kendileri için mülk ebniye ;n•••ı· memleketlerine avdet etmişlerdir. mu ilan olunur. 9 dan ona kadar her gün ve mü el __,.. _ı __ · k · ' k • • d yevın Münirı>a4A ookağı:rda e11ki S 
na izin alıyorlar. Ve bu suretle A· Mahkeme 22 ma,.uta t'D&flU' faa- na asaaına ııtıra ıçm e mu-
yaıpaşa bahçesi denilen arazi bin liyete geçec:rktir. T A S H l H ayyen vaktinde kamiıyonda ha yeni 5 • 5/l numaralarla mürakkaın 
l~rce kimtenin ta.samıfu altına 17 Tqrinisani 932 tarihli nü•ha- zır bulurunalan. (348) (6567~ kayden taıarruf kanununun netrin· 
geçiyor. !,in böyle olduiu Evkaf Heyet dÜO mızda müntqir Ticaret t1leri Umum 1806 den makad<lem muhte11 maa bahçe 
idaresince de ma!Unıdur. Çünkü müdürlüğünden ııerlevhalı ve (tas- • • • bir bap köıkün zemin ve ebniyeaile 
1873 tarihinde Almanya sefareti G•d d• fi • karar _.,, L.-.<: H Ak d • · •h • • asan mülkiyetinden an tarla, hal"" 
nin ısrarı üzerine Osmanb hükii- J eme J ıyesme Ta"JUP ~,. .. yet 3,10, arp a eımııı ı tıyacı ı· 
meti bu mezarhğm bir lrı•mını Al 19 Mayi. 928 tarihinde ili.n eclilmİf çİn 6 kalem kıtlık ıebze aleni vasi bahçeyi havi ahıap hanenin la-
man aefaretine satm.ıı ve bu mua- (Başı birinci sahifede) olan (Arkoa Llmitet Şirketine) ait münakasa suretile satın alına- mamı açık arttırmaya konmuş olup 
meleyi Beyazıt vakfı namma mu ıene Odaca Vek&lete arzedil.. ilanda 928 seneai sehven 932 göste- caktır. Münakuası 15-12-932 tarlnamesinin 21-12·932 tarilıinden 
kataaya bağlamııtır. Bundan ma cektir. rilmiıtir. Tashihi keyfiyet olunur. pel'fembe günü ıaat 14 te Top- itibaren dairemizde herkes tarafın· 
ada, bu mezarbğa 1000 tarihle- Tatbiki mevzuu bahia olan ye- d h 
rine doğru bir takını mezar kazı ni tekle göre, eczacılar satacak- l L J. N hanede Merkez kuman an iı dan görülebileceği gibi 22-1-933 ta· 
cılar tayin olunmutlu. Son zaman lan her malın maliyet fiatıııı, ka· Emniyet s.n.ı.%.. Amüdürln;;nnden aatm alma komisyonunda İcra rihine müsadif pu.ar günü saat 14 
!arda (26 Recep 334) bu mezar ça sattıklannı ve ne kar ettikle· ""'' .... - kılınacaktır. Taliplerin tartna- den 17 ye kadar dairemizde açık art 
kazıcılan ile Evkaf arasında bir rini, ayn ayrı haneleri olacak bi· Eyüp Defterdar Muallak Çqıne mesini görmek için sabah ıaat tırma ile satılacaktır. Arttırma bed&
ibtilif çıkmıt, it davaya btt.-:L rer 'liefterde göatermeğe mecbur (33) Rasime Hanım 29 Kinunevvel 9 dan ona kadar her gun·· ve mu- ı ~ Se d b i muhammen '--etinin yıız·· de yet· 
ve muhakeme neticesinde mezar- tutulacaklardır. ne aonun a, u •--'unde san.1·"---· b·-'~gı· ...._ · •rak • ~ru• . k" "'"1ll ..... ~ .,..u .- ıakaıaya ıttı ıçin de muar • .__. ·bulmadı<. ··'-clird --lığın umuma mahsus olduğuna, defterin kar ba. .... esı ye ununa gö- . eril mıı ~ıru ı,., ""' c ea -
Beyazıt vakfından bulunduğuna, re eczacılara kazanç vergiai tar- ra •tin v en 15909 numaralı ~ yen vaktinde komisyonda ha· arttırarun taahhüdü baki kalmak ü
ne mezar kazıcılarının, ne hariç- hedilecektir. yu kaybettiğini aöylemi,tir. Yenid zır bulunmalan, (300) (6231) zere 6-2-933 tarihine müıadif pazaı'' 
ten hiç kimıenin bu mezarlık üze Bu yeni tekil eczacdar için bir verileceğinden eslôa.inin hükmü oluu 1303 tesi gÜDÜ yine .,..1 14 ten 17 ye ka-
rinde hak iddia edeme-eğine çok miiflriilatı mucip olacaktır. yacağı Ui.n olunur. • • • , -- F.lhak d. 1· dar daittmizde yapdacak olan art· 
karnr vermi4tir. 7 Temmuz 926 da ı ika, lf paolasl ve emsa •· Maltepe Liaesi ihtiyacı için 
ayni dava, tekrar sekizinci hukuk nin satı,mdan eczacılann elde et- l•taııbul icra iti.kimliğinden: JCa. 700 takım nıaa, ıerpn• elbise tınnanndaı gaynmenkiıl en çok art-
ta görülmü• ve bu sefer de mezar tikleri ki.r muayyendir. Fakat, İ· drköyünde RasİmpafA ıraballesinde __ ,_ -ır tırana ihale edileceğinden taliplerin 
kazıcılar aleyhine neticel•n-ı•tir. laçlarda it böyle değildir. Bir ili,. Uzun Hafız 00ı-=-c1a atik 85 No.h ~,'.::' zarf auretile satın alma- mıılı• •c kıymetin ...-~de yedi bu· 

--. ca konacak muhtelif maddeler ....,.... QU<ur. Münakaauı 24-12-932 ,_ 
SahtekiJrlık mı var? vardır. Bu maddelerin 1 inci ve arsamn yene ayni sokakta atik 84- Cwnartesi .,.,;;.,.;; saat 11 de Top çulu niabetinde pey akçesini veya 
V 

• b · 88 N 1 hi ---'·-1 dan .. -- milli hir Bankanıc teminat mcktulıll 
azıyet bu auretle meydana 2 inci cİn•lerİ mevcut ve ittabi i o. u ~r>anm •-arm hanede Merkez Kwnandanlığı· 

çıkınca belediye reiai Muhittin B., fiatlan da farklıdır. Sonra öyle ;. 1 nlup halen ikametgi.hlan meçhul bu Satın alma Kcımiıyonunda icra nu himil bulumnaları li.zmıdır.Müte 
bir taraftan Ayaopqa vakfı aley !açlar vardır ki, fU veya bu mad. lunan Kosti Veledi Yani Yasef vele- kılınacaktır Tali I in nümu- ralı:im ver,jler ile vakıf icaresi ve Be 
hine bir dava açmq, diğer taraf· deden ancak bir iki miligram ih. d" Mibal ef dil · ··--• .:.-" ı • P er ledi 't tenvirat tanzif t rii-
tan keyfiyeti tafsilatile hükümeti tiva eder. Bunlann maliyet fiab-

0
;an l4-l-

9
; ~:.::::: ı:-.;:, ne ve prtnameaini görmek için ,e,e aı ve a 

merkeziyeye bildirmiıtir. Ayaspa ru bulmak, wtüne kiırı ilave et- l bul • L.,__,_., •. d hu) sabah ıaat 9dan ona kadar her aumlan miitterİye .;ttir 2004 nnına· 
ta mezarlığmm maddi kıymeti mek göründüfü kadar kolay de- stan ıcra .........,.gın. ~ un: gün ve münakaauma ittirak j. ralı icra ve ifli.a bmmunun 

126 
""' 

çok büyütür. Bu mezarbğa vakti ğildir ve eczacılarla vergi memur- ınadıkları veya bir v<kilı kanuaı • d rt • h.l h cı maddesinin dördüncü fdaUma 
1 b

. il lira k ... __ 1 ~_, bilmtt k k . . • çın e ta nameaı veç ı e azır _,___.._ ad • 
e ır m yon ya ya ın -~-et an arasu..-a tat a aı sı an• göndermedikleri takdirde diğ6 his- lryacakları teklif mektuplarını tevfikan bu p,..:U-ul üzeri e ,. 

takdir edenler bulunmuıtu. Bu 1.aşa.mama:zlıklar tevlit eder. dan Bah • efe dj • bo ndaa poteldi alacaklılar ile diğer alilı:a-
yolsuz muamelelerde büyük bir Bunun için biz fÖyle diifündük. "' • n. 

11 
.run • ~ ihale gü:rıünün muayyen vaktin daranın ve irtifak hakkı •• L:-ıerinic 

sahtekarlık olduğunu gören hü- Birkaç senedenberi, htanbul'da • dolayı mezkUr ~J": ~~n sa- den evvel Komisyon Riyaseti- -uv 
kUnıet, Heyeti Vekile kararile eczacılar, hasılatı gayriaafiyeleri· ı tış tarzının tayını cıhetine gıdilece- ne vermeleri. (311) (6321) bu t.nklanm ve buauıile faiz ve -
derhal bir tahkik komisyonu tet- 1 nin % 23 üncü kazanç v..rgiıi ;,.. ğini mübeyyin işbu dantiye varaJıa. 1348 sarife dair olan iddialanm, ili.n tarİ• 
kil etmişti. Mülkiye, Adliye, Ma- !arak veriyorlar. Bu ni•bl usulün sı makannna lıaim olmak üzre ili- • • • hinden itibaren 20 Jirıni gün içinde 
!iye müfettiılerinden mürekkep idamea.i muvafık görülmüyoraa nen tebliğ olunDT. Kuleli Lisesi ihtiyacı için ı evrakı müabitelerile bildirmeleri, ak 
olan bu komisyon miiftereken <i• maktu kazanç vergi•İ alınma•mı lışarak mü&im bazı İp uçlzn elde teklif c:liyoru2. Meseli 5 senedir ZA Yl Kili 

237 
. . h d ala • 3000 çift yün çorap aleni mü- si halde h•klan tapu a.idllcrile sa· 

etmittir. Söylendiğine II~r:' hu me her eczanenin verd ı ~ i kazanç - • •. ı~cı .. ~ ~~ yı nakaaa auretile ıatın alınacak- bit olmadıkça Mlı• bedelinin paylar 
yanda Ayaıpap otelınm aahi- vergiai yekunu mnlümclnr. Bu 5 10 uncu tabwu ikincı bölunlfUnden tır. Münakasaaı 22-12·932 per masmdan harie t.aı...caklan cibetle .. -
bi bulunan Sl\lahat~n Molla Be- senelik VE'ri!ilerin vasati•i alina· il almıı olduğum terhis tezkerem ile şembe günü saat 14 te Topha., ı~kaclaranın işbu maddenin mezkiil' 

rak ecz~eı!an-a o mikdnr i'zcrin. nüfıı• tezkeremi kaybettim. Yenile- nede Merkez Kumandanlığı 

1 

fıkrasına göre harrket etmeleri ve 
nin aanayicileri V1' ın'ldencHeri a· den kazan · verııia.ile teklifi müm. n" • •--~-~- • d ·ı · h.'k ___ .ı .ı lıl ak 
• · - · ı ·· d d ı nı çuuırut-gım an :z.~yı erm u • satınalma komiıy?.1~a icra ~a ~azla maıüm3t 111 



3 üncü kolordu ı 
il anlan 

K. O. ve 1. F. kıtalan için 
10000 kilo makama pazarlıkla 
satın almacaktır. lhaleai ıs.ız_ 
932 Peşembe günü saat ıs te
di r. Nümune ve şartnamesini 
görmek üzere hergün Ye pazar 
lığa iştirak için o gün Ye va'ktm 
den evvel komisyona müracatl 
lan. (5006) (654S) 

1777 
• • • 

Çatalca Müıtahkem Mevki 
kıt'alannın ihtiyacı olan 2000 
kilo kuru üzüm fıaaarhkla ıa-, 
tın alınacaktır. haleai ı5-ı2-
932 perfelllbe aiinü sut 1 ı de
dir. Tal iplerin şartnamesini 
göı<mek üzere her gün ve mil
nakuaya ittirak için o ııün ve 
valctinden evvel komisyona mü 
racaatlan. (5008) (6571) 

1809 
• • • 

K. O. ve 1. F. kıt' alan ihti
yacı için ı ıoo kilo incir pazar
lılda satın alınacaktır. ihalesi 
14-ı2-932 saat 11 dedir. Ta
liplerin ıartnamesini görmek ü
zere hemen ve pazarlığa ittirak 
için o gün v~ aaattıım evTel ko
misyona müracaatları. 

(SOOS) (6570) 
1808 

• • • 

MiLLiYET CAJtŞAMBA 14 KANUNUEVVEL 1932 ,,. Nafıa Vekaleti 
Ankara Şehri içme Suyu 

Komisyonundan: 
Bu adam büyük bir felaket geçir 

Komisyon Ankaracla Kal'a dahilinde ve Oit>ec:ide birlr be
lıon anne ıu hazineai iQfuile bunlara ait miitiıferri imalatı 
30-11-932 tan'binden itibaren 21 gün müddetle ve bpah zan 
uaulile münakaıaya vazeY!emiıtir. Müna 2ı-ı2-932 çarıam
ba günü ıaat ıs te AnbrCla lt Hanın üıt katıDdaki komiıyonun 
dairei nıabıusuında iaa kılmacaktır. Teklif ler ve talip
lerden aranılan vesaik ve muvakkat teminat bu huıustaki mü
nakasa ıartnameainde izah edilen tarz ve miktarlarda ola
cakbr. Talipler her iki huineye ait ıartname ve projeleri bera
t;er olarak 10 lira bedel mukabilinde komiıyondan alabilirler. 

Bursa Askeri Lisesi 
Müdürlüğünde 

(6368) 
1451 

• • 
Buna aakerf lisesi için 750 takim harici elbiıenin kapalı 

zarfla 2S Kinunuevvel 932 pazar günü ıaat ıs te ihalesi yapıla
cakta. Nümune ve şeraiti öğrenmek isteyenler her gün ve mü
ııakaıaya İştirak etmek isteyenler vakti muayyenincı'e komisyo-
na müracaatlan. (6322) ı 
r 1329 

lstanbul inhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 

Bqmüdiriyetimiz kaçak qya ımıbarlannda müterakim tah 
minen 20000 kiloda 699 parça bakir alatı taktiriye ile 201 parça 
çamata kn•u 26-1 ı.932 tarihinden itibaren 20 gün mü&letle 
açık müzayedeye konulmUftur. Çamatır kazanlan aynen diğer

leri aıan tarafından hurda haline konulduktan sonra sat1ıacak , Eğer vak tile iş Bankasın d 1 n bir kumbara 
Ye çamaıır kazanları ile alab taktiriye için ayn ayn fiat teklif 
olunacaktır. ra biriktirmiş olsaydı, şimdi bu felaket 

alarak pa
karşısında: 

Y e'f'JDI ihale IS kiııunuevTel 932 tarihine müaadif perfem· D d k ' 
be ırünüdür. Talip olanların mevcut qyayı görmek ve ıeraiti mü ı· dek urabilece tı• 

• 
1 

Kuleli Li.eai ihtiyacı için 75 
kilo kalay, 50 kilo nitada, 50 
kilo kalaycı pamuğu açık mil
nakaaa ıu~etile aatın alınacak
tır. 1~12-932 pazar güuil ıaat 
1 ı de Tophanede Merkez ku
mandanlığı ıatmalma kamisyo 
nunda ic~a kılmacaktır. Talip
lerin prtn:ame ve nümUDelİ!lli 
görmek için ıabah ıaat 9 dan 
ona kad11r her gün ve mi!ınıılc•
ıasına iştirak için de muayyen 
vaktinde komiıyonda hazır ba 
lunmaları. (346) (6565) 

zayedeyi anlamak üzere Kabatatta inhisarlar Başmüdürlüğüne m 1 e 
müracaat eylemeleri ilin olunur. (6434) , .. ________________________________ _ 
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SATILIK EV 
Sultanahmet bqlnci sulh hukuk 

mahk....,,.indeaı t - Tereı.eu.. 

tnahlııemlmizce .azı,.t olwıan nriit. 
veffiye Fatma Lutfi:re Hanıma ait 
( 1500) lira kıymeti mnh• '""'eli fa 
taUulcla saıe,.-nı,. ci•• ı b!+! 
la Hüı-. mUWlesiıtde A.a çepM 

so""fuıcla eıki 28 yeal Z8 n-..b 
eria dörtte Oç lıla..r ııiıiruçdaİ'mla 

Darülfünun Fen Fakültesi 
Riyasetinden: 

Fen Fakülteainde münhal bulunan umumi kimya, nebatat I 
ve e~ ımüderriı muaYinlikleri için S Şubat 933 ta
rihinde müsabaka imtihanlan icra edileceğinden taliplerin Şu- ~ 
bat ipticlMma bdar enalı:: ve vesikalanıu Fakülte idaresine ib- 1 
raz etmeleri ve fazla tafıilat için Fakülte Batkitabetine müra
caat eylemeleri lazım gelir. (6449) , 

talebiyle 17-1-933 tarihine milaacllf ı----'"------------------------

Salı ırüna saat 16 ela Sultaıualımet Darphane Müdiriyetinden: 
Beııinei Saib Hakak Mahk-lnee 
satılacaktır. z -Arzu edeni• arttır Darphanede ÜÇ parti olarak mevcut ve tahminen 9()-100 ton 
ma tart..._lni 6-l.ŞJll tarihinden miktanndaki altın ve ııümilf rematlar aıtılmak üzere aleni mü
itibaren mahkwnbe mıüncaatla zayedeye çlkanlmqta. 
cörebilirl•. 3 - Sabf günü olarak lhaleai 22 kinunuen"el 932 petembe günü ıaat on dörtte 
tayin edilen 17-1-933 Salı giinil art- icra kılmac•ktır. 1 

tırma bedeli kı7meti -·t.a -em. Taliplerin teraiti öğrenmek üzere her ııiin öğleden enet mü- 1 
'',. 76 ni huln.dıfr takdirde• - diriyete müacaatlan ilin olunur. (6205) 
artbranm teahhüclü lıekl blmak ... 
tiyle arttırma (115) ciln daha temdit l308 

ecliler* 2-2-933 Salı günü - 16 
da en çok arttırana ihale icra kılma 

caktır. 4 - ipotek ııalıihi alacakhlır 1 

la diğer ala"""'Lınn ithu pyri men 1 ı 
kul ii.zerindeki haklarım eYnkı ınüı 1 

biteleriyfe yirmi ıün içinde mahb
memizo hilclinneleri. 

Dr. HORHORUNI 
Mcktq ookafmdaki muayeneha.

1 oealnl lıapam1Jtır. Herııtia aahoıhtan 

alqama kadar haıtalann.ı Eminönü 
Valide kinathaneei ,..nmdaki -.. 
yenehAneainc!., bizzat teclari eder 

Telefon: Z.41llt. 

Tayyare Yılbaşı Piyangosu 
Büyük Mükafat 1,000,000 Liradır 
Büyük ikramiye 500,000 Liradır 
Keşide Yılbaşı gecesi yapılacaktır. 

Talünizi deneyiniz •• 
Acele ediniz .. 

1752 l 1 

-ı 

, c.~~~g~ı~~h!!~~!b~~~~!~:~·-l' 
• • Istanbul Zıraat Bankasından: 

Sin. No. Semti Mahallesi Sokak EmlikNo. Cimi Hiaoeye ıönı - Hiueıi muhammen kıymeti 
1 

63 Beyoğlu Kurtulut Eıref el. 194 Kirırir ha .... Tamamı 1500 Türk 1irau 1 
64 .. .. Tuzcu 9 Hane 9/16 225 .. 
6S .. .. 

" 
24 Hane Tamıuw 1500 .. 

66 .. .. Peren 14,12 Hane n .. 1000 .. 
düklln 

67 • Yenişehir Km .. 38 Hane .. 1000 .. 
68 .. " 

Tevfik 44 Hane 1/2 600 .. 
69 Bayazit Bayarit Bayuit Ule7'- E.9 Gazino 3/7 1720 .. 

elam Y.11 
70 Galata Emd.yemez Porıulr 4 "- 1/10 800 .. 
71 Büyükada Karanfil Ebe tT/1 Ana 3/8 100 

" 38,5 md. 
72 Fatih Hoca Hayret- Kar ...... 21 Oiikkin 62,5/120 875 .. 

• 
Istanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN ı 

A lpullu şeker fabrikasının lstanbul depo. 
lanndan kristal toz, sandıkta ve çuvalda 
küp şekerleri atideki fiatlerle her isteyene 
bin kilodan eksik olmamak üzere sablır. 

Kristal toz, kilosu 36,75 kuruş 

Çuvalda küp, kilosu 38112 kuruş 
Sandıkta küp, kilosu391

/ 2 kuruş 

Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde 
yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi 
mukabilinde ödenmek üzere derhal gönde. 
rilir. DepOdan itibaren bilcümle masarif ve 
mesuliyet müşteriye aittir. Müşteri isterse 

sigorta ettirilir. 

Adres: f stanbul, Bahçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 Gncll kat, 
Telgraf adresi: İstanbul Şeker - Telefon: 24470-79 

latanbul befinci icra dairesinden: j 
Bir borçtan dolayi mıdıc:uz olup pa• 
raya çevirilınNİ mülaırrtt bulunan 
makina alit ve teferriiabnın 17-12-
932 tarihine müaadif cumarteai gü
nü oaat onbeşten itibaren Şiılide 

Doktor Şevket Bey ıokağmda ll nu
maralı Fabrika dahilinde açık artır--

Karadeniz Ereğli 
Malmüdürlüğünden: 

tin. ma ıureti ile ilk müzayedesi icra lo-

Devlet' borcu verihnemeainden dolayı Çamh maden kömür 
ocağı harmanında mevcut ve haczolunan 2300 Ton kömür 10-
12-932 tarihinden itibaren 20 gün müddetle nıüzayedeye çıka
nlmıtta. lhaleai 29/ı2/932 tarihine müaadif perfe!Dbe günü 
yapılacağından müzayede prtnamesini rörmek ve kömür al
mak isteyenler ihale rünü Karadeniz Erelli Mal Müd"ıirlqünıe 

Bedeli ihale ve pey akçesi naklen veya gayri mübadil bonosile ödenmek ~e yukarıda p:alı ıa,.ri ' lmacaiJndan isteyenlerin cöıterilen 
ın nku.ller 29/12/932 Perşembe günü oaat onlıette ~ temkan açık arttırma ile aablıu:aktrr. Şartna- gün ve aaaıta nıahallinde hazır bulu 
ille banlwnrz kapuıuna atdmıthr. Arzu ec!eol..+ 1 'ipcle yedilıuçuk pey alıçelMile Mnlmmpda mÜt...,ıdı:i) RAn memunona münıcaatllln ifia ... 
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Naim Vapur idaresi 
lzmir sür'at postası 

(20 Saat) 
l.ükı 

ADNAN 
vapuru 

Her p b 
hafta erşem e 

giinleri Galata nhtmıından uaı 
tam 17 de barck•tle dofi 

lZMIR'e 
,,. ~ sünleri lzmir'den oaaı 
14 1/2 da hartketle lıtanbul a av 
:let eder. Tafailit için , 
Gür,,..mı: lı:arııamda Site Frame:z 
ı.an No..12 yazalıaDMine müracaat. 

-- Tel: 4. 1041 --fi 
1784 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurlan 

Karadeniz Postası • 
in önü 

Vapuru 15 kanunuevvel 

PERŞEMBE 
ırünü akfUD aaat 18 de Sirkeci 

nhtnnmdan hareketle (Zongulc!al< 
lnebolu, Saınaan, Orda, 
Gireeon, Trebzon ...., Rize) 
ye azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafıilat için Sırkeci Mey
-et ham altında ac:entalıima 
müra...,t. Tele. 22134. 

S.t:.. Y Kl.S.t:..FAIN 
llulııu __ , O.lata ~ 

ı:.tı B. UGJ. Şalıe A. 8ir1-' 
.. tıııllrdanade ı..a ı. J7 40. 

TRABZON POST ASI 

(ANKARA) 
14 birinci kliiun çarpmbı 
18 de Ga'ata nhtımından 
lra!kar. 

ı M. Kemal p~ İcra riyasetinden: 

1 Satq ılin nrakuı: • . 
Bunaıla hacı Nebil Beye medyun 

Orta mahıılleainı:leii YOdinalı bacı 
Şefik Bey oğulları Salih .... haei Melı 

- Beyle km Fatma lıanmvn bt 
tapu ulıdei -...uf ve t-Uiilriin
de olup itbu deyinlerinden clolaY1 
merhun ve mahcuz bo•lnnan kasaba 
hududu clahilinde koca yol ağ2I 

mevlôinde IWn bir bap dakik fahri. 
baile zemininin tamamı beneçbl 
zir ~t dairesinde sablıp çıbnl
mqbr. 1 - müddeti müzayede 
27-11-832 tarilıinden itiı..r- otu3 
siindÜt' 27-12-932 tari1ılne müaadif 
aalı ırüuü oaat on dördünde Maıtafa 
Kemal Pata icra dairesinde P"tin pa 
ra ile 1ahlacaktır. icra kılman art· 
bnnıı neticesinde bedeli müzayede 
ktymeti muhamminenin yüzde hq 
nisloetiııe tabi olduğu taktirde İ· 

balesi icnı ln!m•ak. Olmadıfr tak
ti.de en çok arttıranuı taalılıüdü ba
ki kalmak prtile arttmna 28-12-
932 tarihinden İbbaren onbet ırün 
müddetle temdit edilerek 16-1-933 
pazartesi günü saat 14 te en çok art 
braıım üzerine ihalesi yapdacaktır. 
Mütteıi uhdelerine ihale kılman ma 
li almaktan :mtiıa ecluae ondan ev· 
nllıi talihine teklif olunacak Ocle 
olmaktan imtiaa eclene -..ı onbef 
ırün müddetle tekrar satılıp çdu.n 
Lınık talibine ihale olunac:a.k birinci 
.ilıale ile •kinci il:ale arasındaki fart. 
lan ve sair zarar z.i)'lllliardan müt
terii evvel mes, 1 tutulacaktır. Mah
rum kalman faiz yüzde hq hesap e
dilecektir. Talipler kıymeti muham
minenin yüzde tedi buçuk niabetin
da pey akçesi vermek li.zımdrr. Bu 
omval üzttindrki bııklan ve hıın!fİy 
le fai:z ve ması<rifa dair iddiada bu
lunacaldarın <.vnikı müıpitelerifo bir 
likte :ri .mi giin zarfında müracutla 
bildirmeleri ı;umdır . Ak•i taktird 1 

baldan tat>U •icillerile aalıit olmadık 
ça sattı bedelinin paJla4maaır.clan 
1-iç lnnlalacaldardır. Yüzde ikl 
buçuk delli\liyesi ihale pulu bedeliy
le tapu ,,_,aft talihine aittir. Eın

"ali meaküreyl hu ıerait daire<İnde 

İftİraya talip olanlann clipozito ak-
ı çe.ini Ye 1392 doeya Nwna••"n' 

hamilaa Mu•tahı K-1 pa.- icra 
eylemeleri ilan 

latanhal iı~iincii icra memurluğun 
dan: Bir borcun temini için mahcuz 
ft para)'& ce\'riı.-.i mukaı-rer 7ey

tia ....., rah·ın 19 K. Evvel 932 t.ıri

hinde oaat 9,30 elan 10,30 aruında 
Balık Pazarında Tuzcularda Furun 
ııokak 11 No. da birinci açık arıtır· 
ma ile eatılacaktır. Taliplerin mahal 
linde memnrıına müracaatlan ilin o 



Umumi Pedagoji 
Did.d&tilıa we Metodib müellifi Aabnı Gazi Teftiye ensti

t;iıü muallimlerinden Ha.ip Ahmet Be7ia lıa _.; ~ 
mizia mühim bir ilı~cn. tek Hl 1 ıldı &. 

Fiati 171, ciltlUi 200 lıuruttar. 

Birinci Sınıf 

Muallim Rehberi 
Müfredat proanmma ve ünite plinlarma söre 
Aıılanı Gai tmıi7• u iitki m ' . d• Niyui Reap 

lle7ill lııa Pi- k"? 1 WrW .._ plaıuftır. 
FWi 71 kwQftuıı. 

Enelce fcınmılan .ı.. m HM M7 " he ' e kftep b•e-• 
ıröa<lerilmek 6-. 79 lıımıır. 1ıirlikte ••ir loa •en 

.... 1 'eri rica oa.-. 
Naşiri: latanbal Kanaat Kütiiph•=eri 

VATANDAŞ~ 
T-arraf Haftamada 

Cidden Tasarruf Etmek later•en 

ucuz MAL AL 
Bunun için halt ta•flyede bulunan 

BALCILAR 
MAGAZASINA GiT 

Sergiyi Gör 
ve UCUZ fiatlan takdir et 
Tasarruf hafta-a aıahaus olmak llzere 

Sergi Fiatlan 
asla tebdil e dilmemek prtila ugarl :JI• kurotlulc mal alana 

Nakten yözde be, verilecektir. 

Geyve İcra Memurloğıından: 
Geyye Ziraat Banbıma - matraf 200 kiilur lira itaıııa 

müte1elait- borçlu Ge,Ye Alrlmarmda mukim Necmettin Beyin 
ifl-ı deminden clolaJ'I 85 lira mukabilinde 7.inat Bmkaı
_.._ olap ill'ftltm tahtı bame alıaa AJJn.ana Çarclak kiyüa. 

.. HvWar -••ii-b Ş.ı cWi Halil '" HICI Huan ve Meh
met " Ga: bat otha M..a.fa mahdumu Hafız Mehmet " Ceı 
cleli Halil tarlalan '" Şi.. çayır De -1ıchat beller ılCIDiimil oa iki
ter buçuk lira kıymeti mab.-meli iki d6aGm n Çardak haT· 
ha mewkiinde Şa: Te Şiı tarik Ga: mukaddema Muıtafa ve el
yevm Hütnü ve Ce: mukadd- Hafa lbrahim Te halen mah
dumu Mehmet tarlalarile mabı6ıt beher clörıilmü beşer lira kıy. 
metli iki döaüm ve Harilder n.tb-nt aöğüclü mevkimde Şa: Ab
dullaloı Mili.sim Ga: Hafız lbnlİmin Mehmet ve Şi: çaYJT ve Ce: 
tarik ile mahdut beher dönümll 1 O lira kıymetli bir dönüm Te 
Çardak kafe alb mevkiinde Şaı Kllhne Mehmet Ga: Ormancı 
Hacı Mehmet hafideleri Muıtafa ve Ahmet tarlalan ve Şi: laf 
oluklu Mmtafa vet uesi ve Ce: mera ile mahdut beher dönümü 
on ikiter buçuk lira kıymetli Wr diniim ve kara toprak nam 
mevkiinde Şa: çialerin Hacı Hilleyin ve Ga: mercan Süleyman 
.-i Şi: Bekir oilu Ali Te Ce: kara Hacı Mehmet tarlalarile 
mahdut beher döaiimün beter lira kıymetli dört d"ôniim ve çayır
lık harik -•jndı. Ş.: bnhnr oilu Mehmet oııbqı ve Ga: tq 
oluklu Mehmet oğlu Tahir Şi: paıalarlı Hüseyin ve Ce: mandı• 
racı Mehmet ile mahchat " beher dönümü oa b-. lira kıymetli 
iri dönüm ki cem'an 12 danüm tarlalamı eçrlc artama uıulile n
tıJmuma " paraya çevrilmeaiae karar verilmif ve ihalenin 22-
1-933 perfembe ııünil nat 16 ela iı:rau ve arttma ,.nn-ilt
de 10/ 1/ 933 perf91Dbe af1lııi1 jaa ~ taliki temip 
kılmmıt ,,.. tayin edilen sünde malcteclir kıymetlerinin yii:sde 
yetmİf be!iai bulmadıiı takdi* aon artıranın teahhüdü haki kal 
aıak isere 8-2-933 c:nmarteti lfini taat 16 dıı yapılmuı müH 
8İp s6rülmüt ve ipotek nluöl al.-lddarla ılifer allkadarlann 
lıa mallar üzerincleld haklama •e h-ile afiz ve murafa dair 
olan iddialanm enala millbiteile 20 sün içinde icra dairetine 
ltildirmeleri ve aka halde hıklur tapa ıicillerile nbit ohnadıkça 
Mbf bedelinin paylq-.ııdaa •ar1ç lrr1 ı ı lılan taW1 bulwut 
.ı.hıiund- taliplerin yüade ,.ıi haçuk DisbetinıMe pey akçeleri 
.eya malt bir IMnb itibu _.,,,..ihraz .,-lemehri ıuretile ve 
932 - 2411 No. Dolya ifadalle müaJecleJe iıtiralderi lü:sumu 
llln olunur. (9581) 

Darülaceze 
Müdürlütfindens 

Şartnamesine tevfik- IPÜ· 

ateımin üç aylık et ihtiyacı 
Şehir Mecliıi Daillllf Encüme
llİllİll 21-9-932 ttırih ve 3650 
_.n1ı kararma teriibn pa
rarldda tanin edilec:eiindea 
taliplerin 22 Khuııuenel per
i ı- siirrii 1aat oa dörtte ıı.. 
b t.ninat mekbiplariJe müee-
~· miıKaatlan. (8179) 

iHTiRA iLANI 
'"Petrol - ..ı.. mayİab ..-cm 

..,... lıaetnılt.-m •• lrlllıat" ...... 
luadeki Mtllı.ul ._ 21 T.Eftl 
1m trırilı " 12 .........ı. ihtira ı
nb lou defa mevkii fiile ko.-1! üa
re ehen devriifenıt yeye icar eı&. 
ı. •imden talip olanlann G.ıata'da 
Çinili Rıhtan Henmda Rolıert F•
l'İY9 nriiracutlan ilin olumD'. 
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Balıkeılr uli1e hufmlı h&kimlijia.. 
clea: liörekç.iler meh••!eı.iade Emir 
oilu ookağınm 16 .........I! heaede 1 
""iokim Ethem Ruhi Celil Be)' ,,., re 
fib11 F ehimo Ruhi Celil heaım ta
raflarmden Balıkesir ..U,. hukuk 
mehk...-.iae ibraz olunup müadere 
cab -1ıkemece tutik ?ub-a izdi-
vaç mukavH.l-!!!Minia beneçhi a
ti mnab ilin oluamek ü.e telep ü 

zerine 11m?ti ttrildi. M. 2 - Ta•a. 
feyn arasmda mel lıirliii uııılıı ı... 

bul ediltnit olduiuadııa bu huıuıta 
kanunu ınedenide mnzu ahirim \'e 
•••111•la riayet edilmeli lll"frultur 
aile <mval ve emlikile ııair huaıualı

aın idaı ;.si ve viliyet hakkı müalıa

- koc:a7!' ait oı-t.tır. M. 3 -
Kaha) edı1- _. lıirliii ... teldi w. 
reaiaia aidiyet; n velayet hakkı ifbu 
mukavele ile teJia ve teabit edilmit 
aldutundaıı bu makaata muhalif o
larak itiyea yapılacak herhangi bir 
itireat meoau ole lılıa iki 
medde doayrıda mncat 1-Juaan u
ı.. matalıdı ..... _+'e tutik la-

l lmclı. 

• 

Behçekapı, 

Beyotln 
fııtiklil caddeli 

Ankara 
Çocuk 1Brıyı 

caddesi 

Samsun 
ba'1kal1r cadde• 

1 icaret İşleri Umum Müdürlüğünden: 
30 lkiaei T.,...U. 330 tarihli kamın hiilriiınleriae söre tescil edilmiı o

lan acnebi Şirketleriaclen Aiı-11 talıii)'etli - 5m-. uat Halake A._;,,, 

Şirtreti - S~ı Halrke Aktien Gesellacheft - bu kere müracaatla 31/ 
12/932 tarilıhıden itihana Türkiyedeki muaınelibna nihayet vereceiini 
hildinaiıtir. MezlWr fİrketle ıılike11 bulunanlann ıirkete ve icabında lıtan

bul Matalıa Ticaret M6dürliiiüne müracaat eylemeleri ilan olunur. 

RAŞİTİZM 
Çomlınnmu te..ı.ilıiade vitamin D n kireç tuz. 

lan heYi E..W... SCOTT müıtehzınm lçinaekl• 
URahitea" talıir ecltlen iıkelet ıeldinia taga:ryürii ille
tinin öni alınmıt olur. Eımıllion SCOTI, Raıitizm 
illetin; tedbiri mehauıudur. Fıızla olarak nezleyi, 

r2. 

.~ 
öbüriijü " lat hutalıı.ı-- önünü alır. O halde 
otbuıua hakiki E-l·ioa scorr .-iniz •• iamiae 

.,ı dildıat ediniz. 1 
Emuleion SCOTT 

ZiRAAT IAMIA/I 

Bir Kumbara 
Alınız 

Tasarruf, Dir liJ, 
Ve Düzenlik 
Kaynağıdır. 

Her Gün Biraz Para Biriktiriniz! 

HAYDEN 
1848 - 1932 

85 11e11t1Uk lbevcudiyete malik nıUea•eaedlr. 
Şöhretini kazarmış ve bliyü:C liabalar · nızla l abaları ızın 
ihtiyacabnı tem .n etmit l:u '.unan HA YDFN müe~ııeseı: 
uttıtı mallarmm mllkemmel ciDlini takdir etmeı:ni 
bilen mıı.bterem l..tanl al halkma daha mun mllddat 
alfit olmak lmiclia:ledii. 

HA YDEN M1e-11 .adiriyetl. herkem istifade 
eclehilıneai e...W. ve tee11Wııin 85 bıci aeraei dev
rlyeai •8-beti!e 

FIATLARINI •IW. Wr 
aarette 

karar vermiftir. Her Yaldt bay:e alllte- fırsatlara 
te•cllf edilaediii cihetle. 

Hepiniz istifadeye koşunuz 

PHILIPS 

·530· 
hir Tek Ditme ile 
Btitr.n Avrana Dinleniyor 

PHILIPS 830 A 

.--.BEDAVA~ 
Blelii ve Dikiş Yurdu 
21 Birinci Kinunda llcinci kuna bqlıyor. 

Si. - - Fream uulleri1e fi' 1 lııislıi- dikit öiretiP. 
Murifta tutildi dipla- ftrir. ~ N flrketladea 
lıir dllıit -lri--i .ı... m c c ıı ı, ......,. " miiate._ prtlarla 
nırilir. izahat ...... ye ı.e,-da' h 7Pn C-'"', Pmrt.U. 
~ sül..t-• 14 ta ltilıuea-ladeki,..... 

NAUMANN MAK1NALARI SATIŞ 
TORK UMITED ŞiRKETi 
<'1 le ... v., 1r H- rokah 19. 21 

KAPPS Ala.en kilapçl, ALaea kitaplıın • 
acu .. tar, Be,oilu, lıtlldil cad.ı.. 
.. 390, ......... eti lıarpnada. 

1747 

(~ .... .-............... 0.E•VL_.E.T ...... o.E•Ml-.R•Y•O•L•L•A•R .. 1 ... 1.o.A•R•l•S•t ... ı .'ifM'•~-ts~fR ... I ............. __ :> 
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Türk Tayyare Cemiyeti 
Mubayaat Komisyonundan: 
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iiadaı talip olacaklana 17-tZ-932 cumartetıi günll Mat 15 te 
Pitanrodaki komiıyona münıcaetlan. (8676) 

lstanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden: 

lat .. nlıul ve Galata Giimrük biaudarile ambar Ye müttemi
litmmı iıllha mübteç olan elektrik teaiaataııa ait fenni ketifna
meyi pezarlılda acele yaptırac:ağu. Kqifnamenin felll!I olcluju 
alihiyetli bir resmi daire.ıin tutiki de lizmıdır. 
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